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N:o i.

Öfver Hans Kongl. Maj:ts,

vår Allernådigste Konungs

höga födelse-dag den 14 Maj 1759.

Ett Folk med fröjd i dag sin suck till tronen lyftar,

-Välsignar Sveriges Kung och vördar Landsens Far,

Det högsta äro-mål, dit svenska hjertat syftar,

I kärlek till sitt väl, sitt hufvud och försvar.

Den kronan ädlast är, den spiran dubbelt lyser,

Som kärlek lyftat opp samt nåd och mildhet hyser.

Den Magt, som alt vårt väl lagt i ditt sköte neder,

Han late af ditt lif vår välgång lifvas opp,

Han låte Agget ej i ängla-glans och seder

Mer dansa blod-bestänkt kring Rikets gamla kropp.

Njut åldrens längsta mål i sällhet utan like

Till glädje, fröjd och låf för Sveriges Land och Rike!

C. M. B.

1. — Dikter till Gustaf [II.



N:o 2.

Till Konungen.

17769.

Melodi: Kom, sköna Kälhirflickor.

Vår kärlek faller neder

För dig, du dyra Landets Far,

Du Mensklighetens Heder,

Som kungligt hjerta har.

Du vårt försvar,

Glada dar

En och hvar

Af din milda spira tar.

Kung Adolph Fredrics lagar

Vi älska, ty han har oss kär.

Välsigne dina dagar

Den Kungars Konung är!

Sverige begär,

At du bär

Länge här

Hennes spira och besvär.



Till Drottningen.

Lät hjertat offer bära,

Märk, Majestätet hör var röst,

Och sjung Lovisas ära,

Du fria, svenska bröst!

Kunglig och stor,

Sjelf du vet

Och du tror,

At du i värt hjerta bor.

Kongl. Huset.

Melodi: Himlen hjelpe etc.

Sveriges Prinsar och Prinsessor,

Himlen kröne edra hjessor

Med de lagrar dygden ger,

Med all frid och kunglig ära!

Ljuflig börda, när vi bära

Våra hjertan fram till er.

Skänken eder oss tillbaka,

Lät ert Folk sin vällust smaka,

Lefve, lefve, lefve Sverige uti er

Tack, du Död, som Lifvet skona!

Kärlek lyftar Sveriges krona

Med en glädje, dyr och stor.



Han ser Landets Mor och Fader,

Och hvar ärlig- Svensk blir sdader.

Lät oss sorla, sjunga chor!

Himlen Adolphs Hus vill frälsa;

Gamla Sverige får sin helsa.

Lefve, lefve, lefve! Sjungom nu i chor



N:o 3.

Öfver den 24 November 1770.

Milda Kung! Nu se vi nog,

Hur du glad din famn upplåter:

Himlen dig den Skatt ger åter,

Som han ur ditt sköte tog.

Han upprört den varma floden

Till förädling och behag;

Därför återtåg Clenoden,

Dubbelt dyrbar denna dag!

Milda Drottning! Det är din,

Men dock värdes du betrakta,

Hur vårt trogna bröst så sakta

Kallar honom ömt för sin.

Milda Prins, vi dig förbida;

Sig nu fröjdar land och haf.

Helso-Guden vid din sida

Brutit dödsens pilar af.



Svenska Sjömannens glädje,

den 24 November 1770.

Svalla, vågor, glimma, stjernor,

På en afton dyr och stor!

Lustigt jag min julle ror;

Hej, hvad lampor och lanternor,

Klock-spel, skott och pukors larm!

Skål, Kamrat, drick sista tåren,

Håll åt venster, rör på åren,

Gläds och svettas i din barm!

Du som jag blir varm och modig.

Skål för Sveriges Amiral!

Än hans flagg ej fläktar blodig,

Ännu står canonen sval.

Men mitt blod rörs till hans ära,

Hjertat brinner mer och mer.

Händren vilja honom bära,

Ögat gråter, munnen ler.

Den blinda Mannens fägne-rim

på den 24 November 1770.

Rättnu tycks mitt lif sig slutar,

Mina ögon redan dött;

Blind och gammal, glad och trött,

Jag mitt hvita hufvud lutar



För Prins Carl på denna dag.

Hvad mitt sjuka öga saknar,

I mitt friska hjerta vaknar.

Ack, hur lycklig är ej jag!

Dyre Prins! Tillåt mig bära

Några suckar till din höjd.

Himlen göre dig så nöjd,

Som du värdig är din ära.

Hjertat denna handen för,

Handen hjertats tankar skrifver.

Ja, ju mer du lycklig blifver,

Mera lycklig jag ock dör.



N:o 4.

Skål,

den 30 Maj 1 7 7 1

.

Käre Bröder,

Drickom Gustafs skål!

Hjertat blöder

Vid det föremål

Se regerings-roret

Vefvas in i floret,

Och på Kungens hjerta sorgen rår.

Adolph bör ock sörjas;

Men vår sällhet börjas:

Skål, gutår!

Gustaf Wasa
Såg Tyrannen rasa,

Slet en blodig spira ur dess klor;

Och till Sveriges ära

Samt vår himla-lära

Gustaf Adolphs lager ännu gror.

Himmel, vi dig bedje:

Gör du nu den Tredje

Lika stor! ! !



N:o 5.

Öfver

Hans Kongl. Maj:ts

TAL
på Riks-Salen

den 25 Junii 1771.

Författadt den 26 Junii följ.

Bäst, Sverige, du din vanmagt röner

Och gråter vid vårt tide-lopp,

Så komma Adolphs trenne Söner

Och dig med tårar muntra opp.

De gråta Kung och Far tillika;

De samla våra tårar hop,

Med oss i svenska hjertat lika

Och lika i vårt klago-rop.

Välkommen, Gustaf, till din spira,

Du Landsens Far, du vittre Kung!

Ditt åra-tal skall Norden sira,

Du gammal är, och du är ung.

Vår ömhet sprids, vår känsla lider,

Vår kärlek fredar din Person.

Du Salomon i dessa tider,

Kom, tala mera från din tron!

C. M. Bellman.



N:o 6.

Air: C est la fille ä Simonett

Bonden nu ler åt himmelens skyar,

Väntar solen på sin mark,

Han sår sin säd och minnet förnyar

Af en fVasa, vår Monark.

Bonden plär sitt hjerta visa,

Utan höghets förbehåld,

Gustafs Ätt, hvars blod vi nu prisa,

Som bröt först dess band och våld.

Svenska Borgaren, den i sin möda

Gustaf bröd och frihet gaf:

Handeln fick ämne, jorden sin gröda,

Kungen bar Mercurii staf.

Vänner utaf Gustafs ära,

Älsken frukten af hans blod;

Sverige aldrig mer vill begära

Än en Gustafs dygd och mod.

Hör du, du Flock, jag manar ditt sinne:

Tänk på Gustaf som din Far;

Uti det bröst, där Hjelten var inne,

Ödmjukhet för Himlen var.

Himlens ära, Lag och lydnad,

Kongligt hjerta, pröfvad dygd:

Gustaf han blir sekler till prydnad

Bad i Rom och Sveriges bygd.



Tågom vårt glas, och vickla ditt bälte,

Du, du svenska Riddersman!

Fakta för Gustaf, blif du hans Hjelte

Du hans Vän, din Kung är han.

Fröjdoms, alla glada röster:

Lefve Sveriges Kung och Far!

Nordan, Sunnan, Vestan och Öster,

Gustafs skål! Gu-tår. en hvar!

1 77 i?]



N:o 7.

Den 10 Okt. 1 77 1

.

Utvald af Gud till Sveriges lycka

At i dess portar bjuda frid,

,

At ondskan från sin rot upprycka

Och svalka dygden i sin strid,

Kom, tag emot din ärfda krona,

Den dig så värdig är beskärd,

Som Första Gustafs hufvudbona

Ej var mer värdig hjessa värd!



N:o 8.

Den 29 Maj 1772.

Så ser du din krona glimma!

Min Kung, tag ditt helga ok,

Välsigna den dyra timma,

Som klarnar i Ödets bok!

Sverige ser sin Kung
Så gammal, som han är ung.

Tag mot hans spira, med frihetsröster sjung:

Bort, våld och fara;

Gustaf, kom, förklara,

Hur du oss vill vara

Huld och blid.

Kröne Himlen Kung Gustaf med sekler af gyllne tid



N:o 9.

Gustafs skål!

Den bäste Kung, som Norden äg
Han ej tål,

At vigtskåln ojämt väger. :||:

God och glad,

Han Ilskans röst föraktar

Samt afvaktar

Och betraktar

Dårskap i sin grad. :||:

Sådan Kung
Är värd at styra Sveriges öden

Rask och ung,

Ej rådlös uti nöden. :||:

Wasa Ätt

Har aldrig lärt at svika,

Aldrig tvika

Men at fika

Till at göra rätt. :||:

772?]
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N:o 10.

Sångstycke,

vid tillfälle af Konungens namns-dag den 6 Julii,

af ett Sällskap vid Svartsjö Slott.

Sverige, sjung!

Ditt nit kan ilskan aldrig svärta.

Gläd din Kung
Med tro och enigt hjerta!

Öppna det,

Lät vördnads lågor brinna!

Sjung, Herdinna,

Och besinna

Dygdens Majestät!

I hans bröst

Ett stort och ädelt hjerta andas;

Folkets röst

Med vara röster blandas.

Vigt och skål

Man i besluten finner;

Hjertat brinner,

Blodet rinner

Blott för Sveriges väl.



1 6 —
Armod gar,

För Gustafs tron sin krycka kastar;

Hjelpen får:

En Kung till räddning hastar.

Uselhet,

Betryckt af nödens pilar,

Motgångs ilar,

Ber och hvilar

Vid Hans Majeståt.

Sådan Kung
Är värdig Nordens krona bära;

Hon är tung,

Men bördan är hans ära.

Stig då fram,

Ditt dyra värf fullborda!

Herrans Smorda,

Dig omgjorda,

Du af Wasa Stam! ! !

[6 juli 1772.]



N:o ii.

Öfver den 22 Augusti 1772.

Så lyser din krona nu, Kung Gustaf, dubbelt dyr,

Och ditt Folk nu med tårar till ditt hjerta det flyr

Gud och Kung, :||:

Gud och Kung, är Folkets röst är Svenska Folkets röst

Sjung en hvar:

Kung Gustaf är vår Far! :||:

Europa beundrar en så ädel Monark,

Så kunglig, så vitter och i dygden så stark.

Hvem vill icke kyssa din spira, din hand,

Hvem vill icke lefva och dö i ditt Land?

Vi följa dig,

Vi hylla dig,

Och in i döden blir vår kärlek dyrbar och sann.

Vår milde Kung. lefve han! :||:

2. — Dikter till Gustaf III.



N:o 12.

Öfver den 24 Jan. 1773.

Ej en nådig Kung misshagar,

At ifrån min låga bygd

Hörs en röst, som alla dagar

Sjunger om hans höga dygd;

Vid de tysta lute-slagen -

Ögats eld utgjuter sig,

Och dess tårar denna dagen,

Milde Kung, de hedra dig!

Värdes Gud din krona lätta

För din omsorg, se'n du stält

Ett förskingradt Folk tillrätta,

Som nu åter blifvit sällt.

Tro och kärlek dig omfattar,

Redligheten väpnad står

Mot dens blod, som högt ej skattar

Dina dagar, dina år.

C. M. B.



N:o 13.

Skål vid Konungens bord

på Ladugårds-gärdet

f samtl. Kongl. Lifgardets Officerare

den 7 Junii 1773.

Sveriges Kung!

Din Lifvakt syns på fältet tåga.

Gammal, ung

Vill lifvet för dig våga.

Med gladt mod
Vi våra vapen bära,

Blott begära

Gustafs ära,

Kräfva Oväns blod.

Oväns röst,

Om han till storms oss dristar bjuda,

Skall vårt bröst

Af rena lågor sjuda.

För din tron

Och Svenska Folkets heder

Rotar, leder

Falla neder,

Segra i pluton.



Bataljon,

Sjung vivat för vår Hjelte käcker

Hans Person

Europas undran väcker.

Kronan klar

Och spirans gyllne strålar

Lyckligt prålar,

Värdigt målar

Hjelte, Kung och Far.

I hvart tält

Soldatens rop för Gustaf höres.

Pipan gällt

Och trumman lustigt röres.

Officer

Och Knekten blifva lika,

Aldrig svika,

Aldrig vika

Ifrån ditt baner.



N:o 14.

Vid ansökning hos

Hennes Maj:t Enke-Drottningen

om recommendation för Auctors Bror till Assistent på

Ost-Indien.

Om Ers Maijestät tillåter,

At dess ringaste Poeto
I all underdånighet

För dess ögon nalkas åter,

Och om i den Drottnings Hof,

Där Apollo trifs och andas,

Mina suckar ömt få blandas

Till dess ära, till dess låf,

Si, så strängar jag min lyra

Och med sjelfva hälsans mine

Sjunger vid champagne-vin

I anacreontisk yra,

Hur min Drottning är mig mild.

Alt mitt blod af glädje sjuder

Vid dess namn; då lyran ljuder,

Syns för ögat blott dess bild.



Drottning, du mitt bröst hugsvalar,

Hjertat tackar tusend-faldt;

Tag emot det enda alt,

Som dock ej din nåd betalar.

Glad är jag och nöjd min Bror,

Lyckan blif vår Tjenarinna!

Våra hjertan lika brinna

För Lovisa, mild och stor!

[April 1774?]



N:o 15.

Den 23 Junii 1774.

Gustafs bild i dag nu blottas

Till en prydnad för sin Stam.

Folket i förtjusning brottas,

Hvem som först må tränga fram

At den Hjelten offer bära

Med ett tacksamt hjertelag,

Som, till sin och Sveriges ära,

Skänkt en Ättling af sitt slag.

Svenska häfder vittnen gdfva,o
Om den Kungens ädelmod.

Samma dygder sig upplifva

I den Tredje Gustafs blod.

Så at, när hans tidhvarf slutas,

Lika ärolön han har

I de tårar, som då gjutas

För den bäste Landets Far.



N:o i 6.

Öfver ankomsten till Erstavik

af Bellmcm.

Melodi: Om, Gustaf, 'du är Kung, etc.

Den Skatt, som vattnet bär,

Neptuni Son afvaktar,

Hans hjerta ömt betraktar,

Hvad honom kärast är.
:||:

Vi öppna vara armar,

Man Landets lycka spår,

Då ur den våg, som larmar,

Hon till vårt hjerta går. :||:

f.3 J
uli I774-]



N:o 17.

Vid Hertiginnans intåg

den 7 Julii 1774.

Med all den prakt, som Kärlek tågar,

Då han till Cyperns stränder far,

Han sig på svenska böljan vågar

Och där i dag sitt intåg har.

Dess åsyn lust och klarhet sprider;

Men mera, när han ögat vrider,

Mer gnistrar facklan i hans hand.

En Skatt dess slutna famn förvarar,

Som mot en Furstes hjerta svarar,

En älskad Furste i vårt Land.

Naturen all sin fägring delar

Vid blommors prål kring fält och bygd,

Den friska vågen sakta spelar

Och glittrar under molnets skygd

;

Ett lugn, en stillhet sig förklarar,

Som gör, at Echo knappt besvarar

De glädje-rop, som fylla skyn.

Med fröjd och längtan Folket skådar,

Hvad Kärleks-Gudens bloss bebådar,

Och rörs till andakt vid hans syn.



Neptuni Bara på vågen sjunga,

Den ena kastar högt sin hatt,

Den andra ses på tågen gunga,

En ann sig högst i toppen satt;

Med muntra bröst och fria seder

De prisa dagens glans och heder

Och liksom le åt vind och våg.

Alt andas vällust, frid och lycka,

Alt vackert vill sig mer besmycka,

Och Kärlek eldar allas håg.

Med stilla fart mot böljans välde

Så gungar Astrilds flotta fram.

En Jofurs blixt i bergen smälde,

Som slockna under rök och damm.

Strax ljusnar upp, då soln sig tänder,

Monarkens Slott i Svea Länder,

Ett Ärans Tempel i sin dag.

Där öppnas Kärleks-Gudens sköte,

Där går en Prins sin Brud till möte

At dyrka en förborgad lag.

Njut, dyre Prins, hvad sällt vi tycka,

Som Kärlek nånsin skänka kan,

En furstlig fröjd vid Wasars krycka

Bland tid och öden om hvarann!



Hvart bröst vill ömt din frid begära,

Och Skalder sjunga till din ära

En låfsång om ditt ägta val.

Bär med en huld och skön Prinsessa

En hvitnad krona på din hjessa

I ett välsignadt åratal!
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N:o 18.

Vid Konungens resa till Finland,

den 22 Maj 1775.

Neptuns svall sig fördelar,

Och vågen den spelar

Så tyst och sakta uti vår Kungs ocean.

Iris sprider sin stråla

Till djupaste håla,

Och nattens stjernor pryda dess mörkblåa plan.

Lycklig resa, mildaste Kung, till den bygd,

Där din Wase blommat och delat sin skygd!



2 9

N:o 19.

Stormägtigste Allernådigste Konung!

Om Ers Maijestät tillåter.

At dess ringaste Poet,

Dödens välde till förtret,

Ur sin säng skall upstä äter

Till ett glas champagne-vin

Och at Skaldens matta tunga

Än en gång får låf at siunga

Med en Gylinborg och Dalin:

Si, så vill jag med min lyra,

Vid ett sagta klang och dön,

I en underdånig bön

Lyckans våld mot mig bedyra

Från min vagga till mitt slut:

Väl dess altar för mig röker,

Men den mängd Gudinnan söker

Stänger mig från Templet ut.

Där dess höga vinster dragas,

Söker jag en tjenst och lön:

Men Gudinnan, rik och skön,

Låter eij en skymt updagas

I mitt låga, mörcka skiul.



Om Ers Maijestät behagar

Gilla Lyckans hårda lagar,

Dör Poeten innan juhl.

Aldraunderdånigast

af

[Dec. i 775.]

Carl Michael Belhnan.



N:o 20.

Hafvet squalpar, jorden gungar,

Solens glans blir mörk och svag,

När med åskans dunderslag

Jofur vred på fästet lj ungar

Mot ett Folk, som flyr hans råd,

Som mot all den nåd han röjer

Likafullt hans spira böjer

Med ett dristigt öfverdåd.

Milde Kung! Ditt hjerta talar

Med all kunglig kraft och ton:

Förd af Himlen på din tron,

Du omfamnar och hugsvalar

Sveriges trogna Menighet.

Lät då fritt din vrede blottas!

Aldrig den mot Oskuld måttas,

Ty ditt hjerta ondt ej vet.

[Maj 1776.]



N:o 21.

På Nyårsdagen 1777.

Sverige, dig förkunnas åter

Himlens nåd och välbehag,

Då vid årets första dag

Dina Tempel du upplåter

Och med andakt faller ner.

Än en Allmagt dig omvårdar

Med ett lugn i dina gårdar

Och med godhet, hvart du ser.

Kom at fritt ditt offer bära,

Höj din låfsång upp till skyn!

Prisa ömt en huld Försyn,

Som så ofta till sin ära

Räddat dig från storm och qual,

Som har täckts din tron utsira

Med en Kung, hvars milda spira

Lyser främst bland Kungars tal.

Dina seder, dina Lagar

Jämt förädlas till ditt väl

Samt en god medborglig Själ

All din fordna glans uppdagar

Från palats till minsta tält;

Menskj o-kärlek, dygd och heder

Sig alt mera vidt utbreder

Och gör samfunds-bandet sällt.



33

Ropar den Beträngdas tärar

Under armod, eld och brand,

Ack, hur mången villig hand

Ofta sig vid hjelpen sårar

För at kunna göra godt!

Den i värk och qual sig vänder

Lisas ofta af de händer,

Som han aldrig skåda fått.o

Slika dygder dyrt tillskrifvas

Den som Landets spira för,

Och hans hjertelag det gör,

At dess Folk till dygd upplifvas

Och at äran gäller blott.

Där en ädel gerning röjes,

Sjelf Monarken så förnöjes

Som dens bröst, som gjorde godt.

Lät då glädjens röster höras,

Svenska Folk, båd Gammal, Ung,

Lät till Himlen för din Kung
Nu din fromma suck uppföras

Och för Kunga-Husets väl!

Lefve dygd, förtjenst och heder,

Ädelt blod i tappra leder

Och hvar Svensk med redlig själ!

C. M. B.

3-
— Dikter till Gustaf IIL,



34

N:o 22.

Chor vid måltids-logen i Augusti Brödralag,

den 24 Januarii 1777.

Chor.

Sälla dag, den tjugu-fjerde

!

Gustaf lif pä honom fått.

Sverige känner bäst dess värdeo
I sin makalösa Drott.

Straxt då Himlen honom sänder

Kronan till sitt Fosterland,

Straxt han frihetsfacklan tänder,

Styrd utaf Försynens hand.

Recit.

Lefve Gustaf, vår Kung, vår Far!

Så länge blod än finns i någon åder quar, :||:

Så rinne det till hans försvar! :|j:

Chor.

Liksom soln på himlen prålar,

Lyser äfven Gustafs nåd;

För en skymt utaf hans strålar

Bäfvar våld och öfverdåd.

Tiden vet nu ej exempel

På ett mera lyckligt Folk,

Och i Evighetens Tempel
Blifver Ryktet Sveas Tolk.
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N:o 23.

Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.

På vårt hemman vi sitta glada och fria,

Så och skära och hvässa plogbil och lia.

Fastän galten uti vår stia

Dödas,

Likafullt skall marken odlas och gödas.

Ja, se'n vi uti svett och möda uttråkas,

Är det roligt på slåtter-ölet at råkas;

Där om Konung och Drottning språkas

Mycke,

Och där hvar af de fylda fat har sitt stycke.

Lika godt, uti dessa parker och dalar

Undersåten sitt ömma hjerta hugsvalar,

Om sin Konung och Drottning talar

Gerna,

Från en Bonde in-till ett Riks-Råd med stjerna.

[Febr. 1777.]



N:o 24.

Skål.

Kung! i ditt Hof
Din Himmel dig bevarar,

Värmer ditt hjerta, eldar upp din själ.

Till Sveriges väl

Ditt fria bröst förklarar :|:

Ärans beröm och Dygdens låf.

Folket i dag,

Bäd i palats och dalar,

Prisar din högtid under vin och sång.

Farväl alt tvang!

Där bara hjertat talar, :|:

Och Gustafs mildhet stiftar lag.

Skönhet i prål

All värens prakt insluter.

Och i sin mantel Gumman alfvarsam

Vid Gubbens glam

IMed honom tårar gjuter :|:

För Gustafs namn och vid hans skål.



Gammal och Ung
I nöjet sig förenar.

Purpur och valmar dela lika ro.

Hvad skall man tro?

Jo, Verlden tror och menar: :

Ei har Europa sådan Kung

[6 juni 1777.]
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N:o 25.

När glada Vänner råkas,

En Gammal med en Ung,

Om deras Kung då språkas,

Om deras milde Kung.o
Alt hvad dem då kan fröjda

Och lust och snille gör

Är, at de lefva nöjda

Och Gustaf spiran för.

[6 juni 1777.]



N:o 26.

Dagens klarhet sig förbyter:

Luften kulen blir och sval.

Regnet sig ur molnet bryter

Under nordan-vädrets qual.

Folket tungt och modfäldt andas.

Hvar hem till sin hydda flyr.

Ömsom suck och tärar blandas,

Och en Vän den andre skyr.

Dyre Kung! ett Folk dig saknar,

Då du gör ett annats fröjd.

Ingen, som i morgon vaknar,

Finns bland oss, som vaknar nöjd.

Himlen då dig ömt bevara

På din färd! Men, Gudar! men . . .

Vi ej minsta tröst förklara,

För'n vi fått vår Kung igen.



N:o 27.

Hafvet svallar, vägen fräser,

Böljan spritter grön och brun,

Klippan hotar, stranden gaser,

Eol kastar damm och dun.

Jofur, gömd, ur molnen kikar,

All Olympen samlad står

Vid de Bottniska hafsvikar,

Där en Sveriges Kung framgår.

Jofur ropa: Tag min spira!

Eol fläkta rädd och stolt.

Neptun ropa: Seglen fira!

All Olympen ropa: Hålt!

Hålt! Märk Sveriges Kung ju tåga

Inom våra klippors skär.

Svensk och Muscovit, kom, fråga,

Hvad den resan innebär.

[Juni 1777.]



N:o 28.

Vid förbifarten af Ulrichsdahl

den 25 Junii 1777.

Nyss då morgon-solens strimma

Nattens täcke genombröto
Och det hvita molnet flöt,

Färgadt af en strålig dimma,

Uti Thetis' sköte ner,

Satt Anacreon och blunda

Och i Morphei famn begrunda,

Hvad han såg och hvad han ser.

Hjulen på en hyrvagn trillar

Efter tvänne hästars traf,

Under det at dammets quaf

Ögats ljufva blick förvillar

At det vackra Ulrichsdahl.

Men hvad ögats lystnad sakna,

Fylldes upp, då hjertat vakna

Med ett ömt och Ijufligt qual.



Undersåtlig tro och lydnad

Stärkte själens rena fröjd.

Sveriges Drottning, mild och nöjd,

Gaf den bygden glans och prydnad,

Och Zephirn — mig tycktes han

Hennes namn sä mildt upphöjde.

Askan gick, och soln sig röjde

Stolt i skyn, och jag försvann.



N:o 29.

Under Kongl: Maijts

vistande i Sanct Pettersburg.

Knapt hacT krigets blixt och pihlar

Slocknat kring Cathrinas trohn,

Knapt så hög och dyr Person

På de lagrar hon nu hvilar

Rönt den söttma friden ger,

För'n dess stolta Stad och Rike,

Som ett Rom, Traiani Like

Innom sina borgar ser.

Knapt en Romanzow sin klinga

Segerkrönt i bältet gömt,

För'n de glada Nympher ömt

Sig ur sina fängslen svinga

I en fri och ledig skrud . . .

Sång-Gudinnorna sig para

At sin Kung till mötes vara,

Sen Apollo äskat ljud.



Gustaf, förd pä Rygtets vingar,

Ren sin ankomst bädad fann;

Och vid Ceres' altar grann

Moscoviten ännu svingar

Glad sin hatt och hurrar tätt;

Pä tvä hiessor, dem vij vörda,

Kronans tyngd och rika börda

Blef nu nägra timmar lätt.

Dyre Kung, du lagrar vinner,

Fast eij i en blodig famn;

Sielf Cosaqven vid ditt namn
Nägot lent i blodet finner,

Vill bli känd som Sverjes Vän.

Hvad skall dä ditt Folk väl mena?

Vi med klagan oss förena,

Tills vij fä vär Kung igen.

uli i 777-1
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N:o 30.

Till Hertuginnan

i Carlbergs trägård den 19 Julii 1777.

Nyss vid solens bleka rand

Hvar en med sitt klot i hand

Spelte nu trucko

Under en gran.

Skönt kring Floras gröna plan

Syntes släp och farbolan.

Bussarna drucko

Rödt vin och hvitt.

Bordet i Rundeln var;

Skönhet, Poet, Husar

Blänkte kring bordet, och alla andas fritt.

Men hvad ömt och täckt i Floras lunder.

Himmel, ack, hvad dyrbar syn!

Sjelf Olympens Herrskap några stunder

Tycktes stiga ned från skyn.

Ögat somna,

Blodet domna,

Skalden rädd han vände om:

Pipan flamma,

I detsamma

Sveriges Hertuginna kom.

!
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N:o 31.

Till

Hans Kongl. Majestät Konungen,

.vid återkomsten från Ryssland, den 2,9 Julii 1777.

Hvad glada röster hörs? Hvad andakt, sång och böner,

Hvad knall, hvad fröjde-spel, som klingar högt i

skyn?

Sjelf solen med sitt qualm gör böljan varm och sköner,

Förgyller med sin eld den ljusblå vatten-bryn,

Där tusend vimplars prål, bland Neptuns yre Söner,

Förtjusar ögats syn.

För dig, vår milde Kung! — från Rikets högste Männer

Till Landets minste Barn, med suckar buga sig;

Hvar droppa i vårt blod en lust, en sötma känner,

Som genom ögats blick med tårar hedrar dig.

I dag all olust flyr — i dag syns bara Vänner,

Och inga falska stig.
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Välkommen till ditt Folk at nu en högtid njuta

Af hjertats ömma låf, af trohet ren och klar!

Du nalkas som en Far at i din famn insluta

En mängd af sorgsne Barn, som saknat sitt försvar.

Kanske var fröjd ej hörs för suckar, som vi gjuta

För dig, du Landets Far?

Allerunderdänigst af

C M. B.
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N:o 32.

På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.

Sverige, än din Gud dig värdar

Med sin allmagt och sin nåd;

Därför vid hans milda bäd

Samla dis; i Zions gårdar

Och med andakt nederfall!

Templens hvalf och fasta grunder

Vid ditt rop om Himlens under

Gifve täta återskall!

Än din sol ur molnen glimmar,o
Mild och verksam i din bygd;

Under fikonträdets skygd

Räknar du till nya timmar

Urets första slag i dag.

I det tidhvarf, som försvunnit,

Har du fridens frukter funnit

Med dess sötma och behag.

Jorden har sin vinst upplåtit,

Åkermannens trefna hand;

Men om något Barn ibland

Vid sin knappa kaka gråtit,

Straxt en annan delt sitt bröd.

Dina stränder blomsterrika

Har tillbudit dig tillikaD
Ymnoghet och understöd.



Dina hjordar stilla betat

Friska blommor, gräs och blad;

Helso-Guden, rik och glad,

Har sin spis för dem utletat

Och din tjenst dem anbefalt.

Hvart du skådar, dig ju gläder

Idoghet i dina städer,

Konst och slöjder öfver alt.

Vill du mer din suck frambära,

Blir nytt ämne till ditt låf:

I din Borg och Kunga-hof

Lyser Majestät och Ära

Och en Kung, så stor och dyr,

Som sitt egit lugn försakar,

Under det han för dig vakar

Och i stormen skeppet styr.

Träd då fram med knäppta händer

Och med upprördt hjertelag;

Lät på denna Nyårsdag

Vid hvar suck, som du uppsänder,

Ej din tanka blifva yr!

Ödmjukhet må hjertat smycka;

Sverige, känn din frid och lycka

Vid dens spira, som dig styr!

C. M. B.

Dikter till Gustaf III



N:o 33.

På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste

Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.

I dag för två och tretti år,

Bäst nattens prål i molnen tåga,

Vid morgon-rodnans bleka låga

Till Sveriges fröjd en sol uppgår.

Ett lugn, en tystnad sig utbreder,

All Menigheten faller neder,'

Och Himlen om hvart hjerta rår.

Nu Templens portar läsas opp,

Med bloss och kronor hvalfven siras,

En väntad Furstes ankomst firas

Vid dagens rand och stjernans lopp.

Ny lust naturen öfverhopar,

Och hela Menigheten ropar:

Välkommen, Sveriges dyra Hopp!

Bland Folkets sorl och vid dess syn

Sig Martis dunder stolt utbredde;

De klara eldar ögat ledde

Till Neptuns larm i vattubryn.

Där syntes tusen master sträckta,

Och kring de frusna kölar fläkta

En skymt af vimplar högt i skyn.



Den fröjd din ankomst oss tillböd,

Vår milda Kung, på nytt sig röjer:

Hvar dag ditt lifsljus oss förnöjer,

Hvart ögnablick är du vårt stöd.

Vårt hjerta ger dig sin förmåga;

Ifrån den höga till den låga

Välsignar dig i lif och död.

C. M. B.



N:o 34.

Sverige, Sverige, gläds och sjung!

Nu din Drottning och din Kung
Under Hymens fackla

Pryder Atles Ö.

De förklara dig hvar dag -

All sin mildhet och behag.

Kan ditt sinne vackla?

Kan din kärlek dö?

Om du gammal trohet mins,

Denna bön dig lär:

Himmel, gif en Prins, en Prins,

Som Gustafs hjerta bär!

[1778.]



N:o 35.

Vid Kronprintzens födelse

Ang l o is e.

Kom, låtom oss siunga!

Canonerna liunga.

Slå negtar i glasena,

Om det fins.

Till Swerges ähra

Vill Kärlek förära

Af Wasarnas Stämma

Oss en Printz.

Välkommen då i vår bygd

En gång din dygd

Ger oss det försvar

Som din Far.

[1 nov. 1778.]
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N:o 36.

Vid Kron-Prinsens födelse.

Sverige, Sverige, märk din lott!

I din Kunga-borg du fått

Gustaf Adolph åter

Uppå Wasa tron.

Kan din milda Gustaf mer,

Än när han dig återger

Den du än begråter

I en ann Person?

Var välkommen, blif, vår Prins,

Som han mot oss var!

Snart den äran vinns, den vinns,

Om du brås på din Far.

[Nov. 1778.]
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N:o 37.

Parécas

den 22 November 1778 hos Becken.

Kung Gustaf lefver! Sverige, märk:

Han vill fullborda Gustavernas verk.

Hvar på sin ort

Storverk de gjort.

Älska din Gustaf, som verkat så stort! :||:

Kärlekens låf

Uppfyller hans Hof;

Han kan på tross

Ta hjertat af oss. :||:

Lefve Kung Gustaf förnöj der och fri,

Med all Europa uti amnesti!

Lefve han säll

Morgon och quäll

Och i sitt hjerta så ledig som vi!

Väl är det sannt, at din krona tycks bli

Tunger för dig, men bequäm för din Ätt.

Dock ditt milda tanke-sätt

Och din ära :||:

Vädjar till Jordens Gudars rätt.

Du vädjar rätt! :)):



N:o 38.

Den 22 Julii,

om morgonen, 1779.

Drottningholm, din pragt förkjusar,

Alt en glättig känsla har.

Skyn är mörckblå, hög och klar,

Böljan glittrar, vädret susar,

Blomman rodnar, frisk och sval.

Trädet skuggrik t sig utsträcker

Och med glesa löf betäcker

Göken, som i toppen gahl.

Morgon-solen prägtigt glimmar,

Skogen dagas långt ifrån,

Och på vattnet Amphion
Med sin gyldne lyra simmar

Under trumslag, sång och skott.

Folkets röster sig förena,

För Sophia Magdalena

Andas hjertat ömt och godt.

I sitt skjuhl med trumph i näfven

Sitter Vagt-Soldaten stolt,

Och uti sin gula kolt

Står Sluproddarn fram vid stäfven,

Prisar dagen, som han kan.



Gummorna i måltids-tällten,

Med castrouller, kärl och bälten,

Dansa partals mot hvaran.

Arbets-Karlen vid sitt timmer,

Med ett dammigt öfvertåg,

Står så svettig mot sin såg, -

Tills af skotten han förnimmer,

At det är hans Drottnings fäst.

Sista skillingen i pungen

För sin Drottning och för Kungen
Klingar i hans slitna väst.

Loföns Gubbar, in- till Barnen,

Qvickna vid trompetens klang —
Ända neder från de Lang

Intill Mölnarn op-åt qvarnen

Hurrar Folket friskt och käckt.

För vår Drottning Magdalena

Blifva våra suckar rena

Till vår sista andedrägt.



N:o 39.

Till Hans Maij:t Konungen

lagdt under dess sarviette

på Drottningholm

d. 19 Aug: 1779.

Menuette.

Nu denna dagen åtta åhr

Sen vi dylik högtid fira.

Den som då rådde ännu rår,

Samma hiertan får.

Han Wasars ähra når,

Men hans namn i tideböckren mer förmår.

Regenter, i hans spår

Gån till ähran, som han går!

Verlden ännu i minne har,

Då du vid din tron ock spira

Sielf af ditt hufvud kronan tar

Ock ger Folcket svar.

Du siöng din psalm ock var

Under Himlens skygd för Landet ett försvar.

Din ähra lyser klar

Bad' som Kung ock Folkets Far.



N:o 40.

Vid Nyåhret 1780,

i Hr Baddins namn.

Till

Hen: Maij: Enke-Drottningen

den 4 Jan.

Matt och dufven som en fluga

Nyss jag vakna — då jag fant

Hela Håfvet så charmant,

Alla kystes, alla buga

Mellan vagnars storm och dön;

Fröknar nego hela raden,

Och hvar Knekt i Vagt-paraden

Hoppa på en fot i snön.

Jag såg Fröken Frederika

Bar ett rosigt garnatur;

Med svart släp och coefure

Fröken Stina sågs tillika

Skön som blomman i sin våhr.

Alla fromt ett ord uttrycka:

Lycka till, Ma chere — god lycka —
Lycka till ett godt nytt år

!



Korss, hvad jag har sufvit länge!

Bäst jag gäspar — Gud ske lof,

Dansar hela Fredrikshof

I det gladaste omgänge,

Och hvart hierta tycks så rent;

Med ny underdånig låga

Till sin Drottning de sig våga,

Men jag kom 3 dygn för sent.



N:o 41.

På Svartsjö den 6 September 1

Förr sjöngs här Lovisets ära

Af en öm och hög Dalin;

Då var svenska poesin

Sin guddomlighet så nära,

Som hon nu är tung och svår.

Kom, Minerva, at befalla!

Strax på Svartsjö sjunga alla:

Milda Drottning, du är vår!



N:o 42.

Till Hennes Kongl. Höghet

Prinsessan Sophia Albertina

8 October 1781 i jagt-hundarnas namn.

Vid Dianas röst i skogen,

Högst på bergens branta fall,

Under valthorns återskall
t

Eldas Ponto, yr och trogen,

At kring Svartsjö slå ett slag;

Men om jag ej blir bedragen,

Underdånigst denna dagen

Första haren skänker jag.

PONTO.

På så hög och präktig dag,

Trots at Eols stormar hvina,

Trots båd regn och åskeslag,

Som i blanka hvirflar skina,

Trots all-ting — ändå Pontina,

Första haren skänker jag.

PONTINA.

Waltman, Gubben min, är nöjd,

När jag öfver gärdsgård n klifver;

Ögat, fullt med eld och ifver,

Tecknar denna dagens fröjd.
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Tror Ers Höghet, at de mina,

Mina fyra en quadrille,

Ifrån Svartsjö gå till China,

Om Ers Höghet ropar: Pille!

WALTINA.

Ännu späda nog till åren

Knappt vi känna Svartsjö fält,

Men tör-hända fram åt våren

Pryda vi Gudinnans tält.

Och iag, Hector, jag skall skälla

Under hundra bugter gällt,

Men, Ers Höghet, tänk Fidella

Tror sig löpa mera snällt!

HECTOR.

Kära Hector, hvad du prunkar!

Alt ditt låf är tungt och kallt.

Gamla Tobak han gör alt,

Där han hvit om föttren lunkar

I sin gamla svarta rock.

Mången nådig blick han vinner,

Som från dej och mej försvinner,

Fast vi vörda trug och lock.

FIDELLA.

Sträck din bössa, tappre Skytt!

Morgon-solen börjar skrida.

Ut åt skogen, ut på nytt!

Hylée trängtar vid din sida.



Med en mörk och sorglig mine

Mord-gevären må du hvässa,

Men i dag för min Prinsessao
Bär jag fram en beckasin.

HYLÉE.

Far-väl — helsa hem, Hylée

!

Bort åt trägård'n ned vid dammen
Kring den krönta eke-stammen

Kilar jag — Och så kan-ske . .

A t en and sig tyst framskjuter

EU' i gräset går breve:

Bums den and om två minuter

Vill jag Hennes Höghet ge.

HARPA.

Svartsjö Hof i glans och lycka

Sig utmärker denna dag.

Pan, tillåt mig ock framrycka

Vid Apollos harpe-slag.

Ty, o Skogens Gud — besinna,

At jag, Sincka, röd och skön,

Än i dag är Tjenarinna

Hos Prinsessan här på ön!

SINCKA
Mulles Enka.

Hvita Flickan, from och spak,

Gossens unga, raska Enka,

Nu för tiden gift kan tänka

Med Hans Vördighet Tobak,
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Vågar underdånigst nöta

Slottets trappor med sitt slink —
Får hon sin Prinsessa möta,

Blir hon glad i dag och flink.

HVITA FLICKAN
Gossens Enka.

Se'n min trogna Hurså flydde

I den svarta floden ned,

Jag de glada lunder skydde,

Fält och vatten, mark och hed.

Men i dag jag mig besinna,

Fritt nu andas alt mitt blod —
Blif en nådig Ägarinna

Af min trohet och mitt mod!

RÖDA FLICKAN
Hursås Enka.

Alting gläder denna dagen:

Flora hoppar, trind och stinn,

Med sin lilla Arlequin

Än i fyrsprång öfver hagen,

Än kring bergen ned åt sjön.

Veke spetsar nos och öra,

Blott han får en tätting höra

I den minsta asp och lönn.

FLORA.

PufF! Om bössan laddad vore,

PifT paff pufF, om skottet small

Och den tunga tjädern fore

Hufvud-stupa ur sin tall!

Dikter till Gustaf III.



Ingen blick blef at förlora:o
Till Prinsessan, där hon satt,

Buro vi vår fundne skatt,

Veke främst och se n min Flora.

VEKE.

Underdänigst jag framträder,

Gamla Tobak, svart och hvit,

Med tre finkor på visit

Uti hvita, röda kläder

På en fest så stolt i dag.

Hennes Höghet kan väl tänka:

Gumman Si neka, Mulles Enka,

Hvar hon vistas, där är jag.

TOBAK.
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N:o 43.

Tal

på

HANS KONGL. MAJh

VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS
dyra födelse-dag

den 24 Januarii 1783.

I underdånighet tolkat

inom

Ordens-Samfundet

af den 19 Aug. 1772.

M: B:

Fast Nordens köld och hvin ur luftens kamrar rusar

Och Flora i sin sömn sin hvita svepning bär

Och fast at Skogens Drott sitt isgrå hufvud krusar

I mulna skyars fläkt bland frusna grund och skär,

Ändock vårt svenska bröst ej lif och värma saknar,

Från Lappen högst i fjäll, där han i drifvan vaknar,

Till våra Bröder här.
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Uppvärmde af den nit, som svenska blodet känner,

I rena ädrors svall, till dygd och ädelmod,

Är detta Samfunds-band besegladt af de Vänner,

Som fritt sin milde Kung tillbjuda lif och blod.

En del hans klara bild pä bröstet troget bära,

En del ätnöjas måst blott med hans inre ära,

Och den är lika god.

I Vittnen till den storm, dä Rikets grundval häfdes

Och Sjelfsvåld tåga fram med all sin plumpa ståt,

Då Enighet och Tro förföljdes och förquäfdes

Och Plutos' altar brann vid Menighetens gråt,

Er manar denne Skald och denna pennans svärta

At några ögnablick med underdånigt hjerta

Till tronen följas åt!

Du Flock, som för din Kung utur din hydda trädde,

Som i ditt äfventyr din död så ädel fann,

Som med en romersk dygd din borgar-rätt beklädde

Och under värjans blixt i tappra leder brann,

Dig manar denne Skald, af ämnets glans intagen,

At nalkas Svea tron på denna dyra dagen

Med hvarje redlig Man!

Ack, at vår gode Kung må skänkas oss tillbaka!

At snart må lemnad bli Bo Jonssons gamla borg;

At ögat må få se, hvad hjertat blott kan smaka,

Och du välsignad bli kring våra fält och torg!

Dock, Gustaf, hvar du rår, din boning är den rätta,

Hvar du din börda bär och hvar du den kan lätta,

Blir trösten i vår sorg.
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Upplyste, frie Män! och ärerike Bröder! ! !

Tillåten mig min sång, från konstens reglor fri;

Mitt ämne glädjen bär, och glädjen snillet föder,

Fast lagren kring min krans snart börjar vissnad bli.

Dock må ert tålamod min matta teckning tåla:

Kung Gustafs födslo-fest jag sjunga vill och måla

Vid klang och fröjdeskri.

Men, ädla Samfund du, som Gustafs dygd bevarar,

Så fritt och ärerikt — hvi blifver jag din Tolk?

En hvar sitt.hjertas språk sjelf altid bäst förklarar,

Den lugna källan lik, mot flodens grus och smolk.

Dock, af din vilja ledd fram till Apollos lyra,

Vill jag mitt höga hvärf på skaldevis bestyra

För dig, du fria Folk.

Kring rundeln af den trakt, där Mälarns sorl förnöjer,

Tritonen på sin rygg en åldrig holme bär,

Hvars murar stolt till skyn ett gyllne Tempel höjer,

Där Svenska Kungars stoft sin marmor helgad är.

I skygden af dess spets den morgonstjernan glimma,

Då Sverige bådad blef Kung Gustafs födslo-timma,

Dess sällhet och begär.

En blidkad, dold Försyn åt Sverige ögat vände,

Ned till vår mörka bygd hans guda-stråle går;

Han ser dess Kunga-borg— straxt Kärlek facklan tände,

Som redan varit släckt i dryga 80 år.

Den fröjd, som åter ömt till Himlen steg tillhakas,

Gör, at dess gnistor än kring Wasa-Stammen skakas,

Och tronen styrka får.
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De tappre Wranglars borg stolt inom sina murar

Bar Rikets Ögnelust och Fosterlandets Hopp.

Se'n länge Svenske Män, vid ögats heta skurar,

En fåfäng önskan fällt i bistra tidelopp.

Nu kronans höga glans en inhemsk dygd bestråla.

Nu quickna vett och slöjd, och snillets ägta stråla

Rann nu i Norden opp.

Vid Prinsens första blick stog Trohet vid hans sida,

Hvars ädla andedrägt än opp till Höjden gar:

Se'n hon sä länge måst sin gamla skygd förbida

Af denna dyra Gren, som nu i blomma står.

Hon Prinsen i sin famn med ömhets-tårar tryckte,

Den ingen Dödlig än ur hennes armar ryckte

Och Döden ej förmår.

Snart Glädjen, ännu stängd inom de gyllne salar,

Vid pukors klang och dön ur öppna fenster flög;

Från Hofvets sälla mine längst ut åt berg och dalar

Han i ett ögnablick sig till hvart anlet smög.

Vid klockspel, sång och skott man Templen gladt upplåter,

All Sveriges Menighet än helsar dig och gråter,

En Ringa med en Hög.

Det är i dag din dag, Kung Gustaf, din allena,

På hvilken blodets fors en annan låga får.

I dag en Ovän sjelf ej näns sin Bror förklena,

Och den som aldrig gret ger dig en ömhets-tår.

En Girug i sitt skrubb, med ögat på sin kista,

I dag han tycker sig en skilling kunna mista

Och efter nyckeln går.
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Den Sjuke ur sin säng, om han den nånsin äger,

Sitt hufvud reser upp och liksom lyssna vill;

Han mumlar för sig sjelf-— man hör ej, hvad han säger,

Men han Calendern ser med ångst och hjerne-grill.

Hans ögon hvälfva mildt, hans svenska hjerta klappar,

Det blod hvart ögneblick han från sin åder tappar

Hör Gud och Gustaf till.

Bortblandad i ett hörn, bland vaggor, skräp och klutar,

Emot en slocknad spis, en rifven pappers-våd,

En arm och sorgsen Mor sitt sjuka hufvud lutar,

Men med en suck till Skyn hon tror på Gustafs nåd.

Ja, Croesus vid sitt bord med Indiens skönsta krydda

Och Fattigdomen, stängd inom sin kulna hydda,

Hos dig har tröst och råd.

Det friska Barnet spädt, på armen i sin linda,

Skall lära Gustafs namn at tidigt jollra fram;

Det äldre vet sig sjelf till samma läxa binda,

Och Kunga-husets väl utgör dess fromma glam.

Så är den ägta dygd, som svenska hjertat pryder:

I alla fall sin Kung det älskar och det lyder,

I skygd af Wasa Stam.

Men glömmom en minut, fast mot vårt blod och ära,

Förglöm den Uslas bo ett enda ögnablick!

Lät Nästans nöd bli vår — men oss ej nu besvära

Vid hela Landets fröjd i alla åldrars skick.

Märk! Gammal Man och Ung i dag sitt värde känna,

Märk! alt hvad ädelt är sig samlar kring min penna,

Och sanning i hvar prick.
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I dag den sämre Flock af Landets Barn sig städa,

Ett ringa Tjenste-hjon i högtids-plagget gar:

Det vill på Gustafs fest sig som till bröllop kläda,

Med stärkta linnen prydd, det bakom stolen står

Dess öde blir en drift at prisa sälla dagar,

Det frodas i sin tjenst och skyddas af dens lagar,

Som öfver hjertan rår.

En Skönhet, dubbelt täck med sina svarta lockar,

Små glada blommor strör af friska färgors slag;

Ej mera tyngd och spänd af vintrens ludna rockar,

Dess barm — dess skira barm oppsväller med behag.

Alt hvad dess hjerta vill en ädel ömhet ängslar,

Hon glömmer bort den hand, som hennes frihet fängslar

På Gustafs fria dag.

Hvad milda anlets-drag kring bord och skänkar pråla,

Hur glättig är hvar Svensk inom sitt fria slott!

Man läser ur hvar mine och ur hvar ögnastråla,

Hur anda, lif och själ Kung Gustaf önskar godt.

En Skönhets hvita hand det röda glaset skakar,

Och Gubbens bleka hamn sig opp från stolen makar,

Se'n han i bägarn fått.

Med unga blommors prål, fast än i vintrens sköte,

De hvita dukar breds på Rikets Drottars bord:

Förtroligheten främst med purpurn håller möte,

Och hjertats vällust rår i löjen, skämt och ord.

De tunga ämbetsmål på sina hyllor hvila,

Nu är man sysselsatt at drufvans safter sila

Och klinga i vår Nord.
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Upplyste, frie Män! — arbetande och glade!!!

Ej denna sälla dag en mulen himmel tål.

Bjud Aggets stungna gap, som neder nyss sig lade,

At fräta sjelf sitt gift och sina göromål!

Men kom, Oväldighet! ! ! Kom, Sanning! Blif mig nära,

Besegla denna skrift med din och Gustafs ära,

Som trotsar jern och stål.

Se'n man vid gyllne städ sin frihets boja smidit

Och Sjelfsvåld satt sig främst, främst i sitt dufna Råd,

Se'n Tvedrägts arga klo det låset söndervridit,

Som fredar Kungens rätt, hans höghet och hans nåd,

Se'n Bitterhet och Nöd knappt mer förmådde tala

Och Rikets väl och ve låg insvept i sin dvala,

Sågs nattens förebåd.

Här röjdes Svenske Män framstapla andras tankar

Inunder ljumma bröst för Kung och Fosterland;

En röd, vältalig mull, som bland Partier vankar,

Förvilla hjertats språk och ögats kyska brand.

Omröstning blef ett ord, som stundom magen reta,

Och Grundlag just ett skämt, det ingen ville veta,

Om ej med glas i hand.

Man vet den svenska arm förstår sin lager skära,

Vid värjans röda udd han trotsar eld och lod;

Ej frågan om dess börd — men om dess vunna ära,

Ej om dess ärfda sköld — men om dess svenska blod.

Ändock med mörka svek man denna fråga svärta

Om frälsemanna-rätt och odalmanna-hjerta,

Men glömde bådas mod.
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Som åskan ur ett moln, när hon begynner vandra,

Först med ett knaggligt dön bebådar sina slag,

Till dess at blixt mot blixt sig väpna mot hvarandra

Och nattens täcken breds kring fästets klara dag:

Så märktes mulna blick från stumma Fosterbröder,

Här stöttes magt mot magt — den styrkan alt föröder,

Lugn, Frihet, Folk och Lag.

Alt Rikets göromål af ansvar, vigt och värde,

Hoptrassladt till en längd — af Skalkar reddes ut.

Vid plogen stog en Ilsk — i kyrkan Slughet lärde,

I bod-dörrn Vingleri — i ränseln intet krut.

Så skröpligt tide-hvarf knappt Sverige än förnedrat,

Liksom så vacker punkt knappt tide-böckren hedrat

Som, Gustaf, ditt beslut.

Man Hoppet flygta såg längst in i Tidens sköte

Och ingen gryning mer till Sveriges frihets-fest.

Regenten från sin tron förgäfves Rikets Möte

Till samdrägt jämka hop — man trätte då som mest.

Förgäfves öma blick med tårar han beblanda:

Oenighetens röst förgifta Folkets anda,

Och Sjelfsvåld mådde bäst.

Än mins man, dryg vid bord, med armen under öra,

Hur Valmars-Gubben stolt sin jäspning bredde fram

Och hur en Andlig Mine nedbuga sig at höra,

Med handen full af guld och hjertat fullt med skam.

At fängsla Wasars Son och Ärans Furste binda

Det var det kläckta ägg uti sin svarta linda,

Som nu i tankan samm.



Men, frie Samfunds-band och ärerike Bröder,

Som edert Tempel rest på en så märklig dag,

Då Hämden bröt sin spets och Oskuld mer ej blöder,

Då Frihet grundad blef i Kunglighet och Lag.

Med edert tålamod, vill jag min Hjelte måla

I ärans portar klädd, vid dagens första stråla,

Omgifven af behag.

Hvad glädtig anlets-färg, Kung Gustaf, dig bepryder,

Hur är ditt hjerta lätt, hur är din höghet klar!

Med blott ett ögnakast du Lagens bokstaf tyder:

Det är at älska dig som Foster-landets Far.

Med värjan i din hand, vid hästens språng på marken,

Du i hvart ögnablick blef större till Monarken

Och flere lagrar skar.

Ditt mörkt utslagna hår, din trötthet och din ifver,

Den ädla föresats, som röjdes i din själ,

Slik tafla endast värd Homeri pensel blifver,

Om han i verlden fanns — dock svår at teckna väl.

Men Folkets glädje-mått, så rågadt denna dagen,

Ej Konsten teckna kan — sjelf Skalden blir betagen

Af snillets eld och gräl.

Du vann ett söndradt Folk— Kung Gustaf, du vann mera,

Du vann ett ädelt låf från hjertats fria grund.

För dig du ägde rätt at oquald fritt regera,

Din vilja och vårt väl flöt alt i ett förbund.

Din ärfda mildhet, krönt, förstod at Hämden kufva;

Ej minsta droppa blod sig kring din spira grufva

I en så vådlig stund.
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Canonens stumma skott och luntans brända veka

Blef blott ett högtidsprål på Gustafs seger-tåg;

På vagnen Knekten satt och ut åt fältet peka

Vid all den glädje-lust han mellan Folket såg.

Geväret mot dess hjul oladdadt stog och hvila.

Hvar Svensk blef ädel Svensk— men Agget skalf och smila,

Där det i fjättrar låg.

Nu såg man Sverige frälst, båd utan blod och låga,

Nu såg man Fridens tält så präktigt öppna sig;

Man såg en dygdig Kung till Herrans altar tåga

Och Menigheten ömt knäfalla i hans stig.

Ned för den Högstas tron sin krona djupt han lade,

Med ögonen till Skyn hans bröst uppriktigt sade:

O Gud, vi låfve dig!

Opp, Ehr'nstrahl, ur din grift at denna taflan måla!

Kom, Ömhet, med din gråt at Gustafs prakt bese!

Omringad i sin sky af ljusets helga stråla,

Hans gyllne mantel breds vid Zions altare.

Hans ännu matta knän vid altar-foten skälfva,

Men äran i hans bröst kring blodet börjar hvälfva,

Och Hjeltens läppar le.

Må samma högtids-sång vårt blod och sinne röra

Vid den Regentens fest, som Verlden kallar stor!

Må detta Brödraskap sitt sköldemärke föra,

Så länge lif och död i våra ådror bor!

Men samloms kring hans tron och önskom Gustaf lycka

!

Märk! — märken re'n, hvad prål hans ärestoder smycka

Och hur vår sällhet gror!
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Kom du, med blommor krönt, älskvärda du Gudinna!

Du Landets Åkerbruk! ! Träd fram pä Gustafs dag!

Med axet i din hand din uppkomst nu besinna

Och prisa med din skörd din Konungs hjertelag!

I kärrens unkna djup, bland träsk, moras och stenar,

Man Ceres' vagnar ser inunder trädens grenar

Belastas med behag.

Vid morgonrodnans ljus du dina fåror plöjer,

Den unga dragarn stark han svettas för din plog,

Och ängens friska prål, som sig vid stranden höjer,

Utaf dess gräs och brodd har dina hjordar nog.

Af Åkermannens lust du främjar bättre tider,

Än rågar du hans loft — än Landets vapen smider

Och odlar fält och skog.

Inunder dina skjul båd nål och slända trifvas,

Och Lättjan bannlyst är långt från din hårda bädd.

Alt genom Gustafs nåd till dygd och drift opplifvas,

Med hattband, ked och krans står Idogheten klädd.

Ett gladt och tarfligt bord Monarken dig tillbjuder,

Fast-än ej i hvart torp din olycks-kittel sjuder

Med döden på dess brädd.

Imedlertid du sällt ditt fikon-träd utbreder,

Då Menskligheten snart bortsimmar i sitt blod.

Ej krigets åska hörs — Kung Gustaf blixten leder

Förbi ditt gröna tält till Charons svarta flod.

Med styrka på sin tron, sjelf mild och obeväpnad,

Blott vid hans vreda blick all krigets ångst och häpnad

Röjs i hans Kämpars mod.
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Än hans commando-staf förmår på fältet kalla

Wachtmeistrar, Fleetwood — fler — en Armfel t,

en Myrin.

Ja, än de svenska bröst af Carl a- elden svalla

Och svinga sina namn bland kulors knall och hvin.

Dock från så vreda blick lät tankans tyngd försvinna,

Lät, Sverige, dyrka dig —- älskvärda du Gudinna,

Bland dina får och bin!

I nejden, där du rår på vattnets rymd, Gudinna,

De spända seglen breds till längst aflägsne haf.

Med dina skatters tyngd de fladdra och försvinna

• Och trotsa Ocean bland tusen böljors quaf.

Från Umå kulna strand till Orienten neder

Hvar vimpel på sin stam Kung Gustafs namn
utbreder,

Hans spira, sköld och glaf.

I jordens djupa hvalf, dit solen aldrig hinner,

Dit morgonrodnans sken sig aldrig trängt en stund,

Där under pustars svalg det bräckta jernet brinner

I röda droppars spel, bland pumpverk, grus och

grund,

Där släggor, eld och blåst sin fasa jämt förvärra,

Där går Cyclopen glad med malmen i sin kärra

Och blosset tänd t i mund.

Han fröjdas i sitt qualm och lutar ned sin hjessa,

En svart och senig arm den gyllne kärran kör.

Skönt ur ett hälleberg sitt bröd han nödgas pressa

Och altid i hvart steg har Döden frammanför,
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Ändock Kung Gustafs namn hans hjerta vederquäcker,

Som kring dess öfra tjäll ett vaksamt öga sträcker

Och honom lycklig gör.

Så ifrig i sin fångst den kulna Fiskarn stretar

Mot hafvets vilda våg och luftens yra larm.

Hans idoghet belöns, där han på klippan metar

Och där mot hvalens gap han lyfter opp sin arm.

Om, tröttad vid harpun, han vill sin fångst försaka,

Vid Gustafs lugna strand bär mödan vinst tillbaka,

Trots Afunds köld och harm.

I fria Konsters tält än ser man ugnen sjuda.

Än hör man hammarns slag, än ser man cirkeln stäld,

Än känslans ömma qual från stumma strängar ljuda,

Än kroppens ädla tyngd blir lyftad, sänkt och fäld;

Än penseln på. sin duk naturens prål utbreder,

Än snillets djupa list den hvita forsen leder

Till stampverk, kran och mäld.

En Meyer i sitt skjul han eld och blåst regerar,

Där under stormens hvin han kokar sin metall,

Regenters ärelön dess trogna hand formerar,

Kringhvärfd af Gustafs nåd och vördad i sitt kall.

En Sergell åt sitt ler en stum förundran delar,

I kalla marmorns klyft båd lif och värma spelar

Och blodets lek och svall.

Så främjas lif och lust vid Gustafs klara spira —
Förenom våra bröst i stillhet, som sig bör!

Må sådan mild Regent ej blod och hjerta fira,

Som hvarje ögneblick sitt Folk så lyckligt gör?
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Men Himmel! —- Döden syns — han med sin lampa

fläktar.

Ditt Folk, i tårar dränkt, den stunden visst försmäktar,

Dä du, Kung Gustaf, dör.
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N:o 44.

O, hvad mer än sorglig prakt!

Bland de käcka finska flyglar

Ryttarn släpper sina tyglar,

Knekten slumrar i sin takt.

Officern med ögon väta

Bär spontonen fäld och tung,

När bestört han kring sin Kung
Ser sitt tappra Manskap gråta.

Baron Armfelt! Ack, hvad syn

Som mitt rädda öga möter?

Sig en marsch i marken stöter

Vid ett tramp med damm i skyn.

Under bären hufvu'n lutas

I ett qualm af ångst och qual.

Tänk, Kung Gustaf äger val

At i Dödens armar slutas!

Men, han lefver och är varm!

Prisom denna se^er-festen,

Fast vid fallet utaf hästen

Döden quäste Hjeltens arm.

Mera hant ej Döden skörda

I så vådligt ögonblick.

Du Dragon, som sorgsen gick,

Fröjda dig och släpp din börda!

6. — Dikter till Gustaf III.



Öppna dina hvita tält,

Där canoners dunder hotar,

Och gäck in i muntra rotar

Till at andas fritt och sållt.

Men du sammandragna Läger

Utaf Landets tappre Män,

Sjung ditt hurra om igen!

Vet, at du din Gustaf äger.

1783.]
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N:o 45.

Öfver Konungens tillfrisknande,

den 22 Junii 1783.

Med ett enigt hjerta sjung,

Sjungom uti Zions gårdar

Till den Gud, som Sverige vårdar

Och bevarat har vår Kung!

Ålderdomen, from och tung,

Kammar sina hvita lockar,

Sig vid altarfoten bockar

Och välsignar Sveriges Kung.

Barnet vid sin Moders röst,

Där den sorgsna dygden snyftar,

Sina späda armar lyftar

Med små suckar ur sitt bröst.

Alla Åldrar vid ditt namn
Fröjda sig och sällhet smaka.

Milde Kung, kom snart tillbaka

Utur Helsogudens famn!
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N:o 46.

Durchlauchtigsta Allernådigsta Hertiginna

Snart värt timglas är utrunnit

Ved ett gladt och lyckligt är;

Hvad vär sällhet förestår,,

Ingen dödlig vishet funnit.

Men hur all-ting hända mä,

Skall dock dygden lugnet finna

Och en nädig Hertiginna

Aldrens dyra krona nä.

[Nyårsaftonen 1783.]
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Tal, hållit Gustafs dag

för Augusti Broderskap

på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.

I dessa trädens skygd, vid denna helso-källa

Oss fridens dyra hand vårt Tempel öppnat har.

Af vädrens friska fläkt de ljusa rännlar svälla,

Och blomstrens späda prål all nejden öfverfar.

De kala bergens skymt, de nakna klyftors sträcka

De liksom gömma sig för ögats lust i dag.

Från däld till däld så täckt de röda grindar räcka

Med lysande behag.

Vid middags-solens sken de öppne fält förgyllas,

Där Landtman lutad står med spadan i sitt grus;

Af Floras rika hand hans snygga diskar fyllas,

Och helso-källans brädd är nära till hans krus.

Inunder trädens rusk, vid vädrens svaga ilar

I frihet och i lugn han räknar klockans slag;

Han vet, hvars fest det är, och litet förr han hvilar

På Gustafs dag, i dag.

Nedom vid Templets fot, där träden sig fördela,

Inom en grönskad park syns våra Likar ömt

Med glada anlets-drag, vid åldrens kryckor stela,

Som de i dag sin värk och all sin sveda glömt.
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De lyssna åt vår lust at denna dagen ära,

Och deras tysta suck med våra röster går;

Nog känna deras bröst med oss den ömma lära,

At Nästans nöd är vår.

Men ack, hvad fägring sprids kring ögats första strålar!

En vid och präktig sky sig hvälfver hög och klar,

Där under vattnets sorl, bland djupa grund och pålar,

En stad sig reser upp med borgar och försvar.

Än på de mörka torn de gyllne spetsar glimma,

Än under klockans klang hörs skeppens fröjde-skott,

Än hörs vid vädrens il de yre Sjömän stimma,

Som in i hamnen gått. ,

Naturen rolig är, och sommar-fogeln leker

De skönsta sånger fram, som tjusa blod och bröst;

I skogens gröna hvalf Herdinnan sig beveker,

Och Herden med sin fleute besvarar hennes röst.

Naturen, ung och skön, sig mer och mer utbreder,

Alt vicklar sig så tyst ur vintrens mörka famn.

Sjelf Echo re n i dag till denna dagens heder

Har nämt Kung Gustafs namn.

På längst aflägsne fält, bort till den minsta stuga,

I skygden af ett träd, på tröskuln af ett tjäll

De glada Barnen ömt de niga och de buga

Och sjunga Gustafs namn från morgon in-till quäll.

Än sjunga de hans skål: Den bästa Kung på jorden,

Än dansa de i ring med blomsterprydde garn

Omkring en blödig Mor, som gråter vid de orden

Och fäanar sina Barn.o
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På ett så glädtugt vis i dag vår himmel randas,

Då Gustafs namn bröt upp vid solens första blick.

Längst från okända skjul, där våra Bröder andas,

Till detta bordets rymd är alt i nöjets skick.

Med ordning utan brist vår högtid sig utbreder;

Bort, fordna tiders storm och mötens plumpa ljud,

Bort, köpte taflars mängd, med agg och brutna eder,

Mot våra gästebud!

Nej, aldrig ibland oss naturens gåfvor slösas;

Vårt öfverskott är skänkt en Usling och en Svag.

Af måttlighetens hand de varma safter ösas,

Som muntra blodets lopp uppå en rolig dag.

Men om ett ögneblick skull verldsbekymret lätta,

Vid bordets rundel sjung, var glad i alla fall!

Beröm Kung Gustafs namn, gäck se n din plikt uträtta,

Med lydnad i ditt kall.

Men ack, du dyra Namn, som Svenska Folket skattar

I alla tider kärt och lyckligt för sitt Land!

Du gör, at blodets svall än högre känslor fattar

Om värdet af sin frid uti Gustavers hand.

Med dubbel eld det tänds, Regentens bud at lyda,

Dess drift till ärans lön ej huglös eller ljum,

Så i ett harnesk stängd, som når det skall betyda

På ämbets-stolens rum.

I, detta Samfunds Stöd, vårt Tempels Hö^t Uppsatta

I gode Svenske Män med redlighetens lott,

Vårt ämne ger vid hand at lycklige oss skatta

I Gustafs tidehvarf, så upplyst, mil dt och godt.



88

Inunder fridens skjul, af inga stormar brydda,

Hvar vid sitt fikon-träd afmäter sällt sitt lopp,

När uppå krigets fält sä mångens enda hydda

Af stormar rifves opp.

0 Kung! Ditt blod, ditt namn blef Sveriges lif och lycka,

När du ett söndradt Folk af Himlen blef förärd.

Förut sågs svärd mot svärd en kunglig mantel rycka,

Gustav-er endast skänkt, ej andra axlar värd;

Oenighetens röst i dolda vinklar skälla,

Af Rikets egna Barn sjelf Riket fängsladt låg;

1 orätt, rätt och våld, i lyda och befalla

Man ingen skilnad såg. .o o

Men som en sol går upp till andra dagens heder

Och sig de mörka moln från fästets rundel drar,

Så sänktes aggets mist i afgrunds mörker neder,

Och Gustafs första blick gör dagen säll och klar.

Med bistra tiders flyg t hans ungdom ömsom glädde

Och ömsom dygdens ljus, som brann kring hans Person,

Till dess med högre steg han upp till purpurn trädde

Och så på Svea tron.

Här är den syne-punkt för hvart ett dödligt öga,

Som in i sekler flyr och efterverlden ser.

Dem som Försynen stäldt i spetsen för det höga,

På deras minsta steg all Verlden aktning ger.

Knappt skönj es kronans glans och mantelns gyllne länker,

För'n at bekymrens tyngd afbilda Landsens Far,

Med alt det klara sken, som kring hans Lifvakt blänker,

Då han sin spira tar.

i
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Vi viljom med hvarann hvar en sitt kall betrakta,

Som under Guds försyn med samvets lugn bestar.

När solen skrider ned, gå vi till sängs så sakta,.

Förnöjde med den lön, som idogheten får;

Vi sluta ögat till bredvid en Vän, en Maka,

Vi gömma våra Barn i sömnens mjuka bädd.

Hvem vakar för vårt lugn? Regenten måste vaka,

Och jämt till uppbrott klädd.

När dagen åter tänds, oss våra sysslor kalla,

Där i en. lycklig krets hvar svarar blott för sig.

Mer lätt at lyda är än nödgas at befalla,

Och därför ärans höjd är mera vådelig.

Det första ögonblick en Kung sin syn upplåter,

Står Villervallan främst, och här och där en Skalk;

Än träder Sjelfsvåld fram, än den Förtryckta gråter

Bredvid sin sorge-kalk.

Än bugar vid hans tron en Jordens Son med spaden,

Som svettats vid sin plog, där han med tårar sått:

Hans fruktgård är förbränd, i blom, i knopp och bladen,

Se'n förra årets flod har ängen sumpig stått.

Nu är hans Granne rik, i ägor, växt och foder,

Befryndad med en Slägt, än tronen närmre når;

Han prisar all hans nit men tycker, at hans Broder

Sin ängr förlustie är.o o

Det är den tiden just man bör hans skog inkräkta,

Och Bjessar sökas upp, som vränga bud och lag;

Hans stuga vräkes kull, hans arma Barn försmäkta,

Hans knappa gröda spills den Rika till behag.
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Men huru list med vald alt skymmer och försvagar,

Bär Sanning fram sitt pass till tempel och till tron;

Ja, till Regentens pris, man sett i våra dagar

Hans näpst mot slik Person.

Imellertid hans sak är i Regentens händer;

Blott Sanning trängt sig fram, så är hans Kung hans

Gud.
Han vet i Sveriges Lag hvart blad Monarken vänder

Sker med rättvisans hand i stadgar, straff och bud.

Men en så kunglig plikt, när ed och samvet gäller,

Betänklig är och dyr och rågad med besvär;

Det Domarns ära gör, när han sin klubba fäller,

At ingen sker förnär.

Vid tronen faller ned en brottslig Man och Maka;

Det sårar ögats blick och hvälfver blodets fors

At se ett bistert Par de ljufva band försaka,

Som nyss dem bundit hop vid altar-bordets kors.

Men till en kronas tyngd tillhör ock denna våda

At medla i en tvist, så sällan uppenbar;

At pröfva bådas harm, men at begråta båda,

Tillhör en Landsens Far.

Till Menlöshetens vård, som suckar i sin dvala,

En ömsint Landets Far sitt öga sträcka bör;

För'n Barnets tunga lärt Regentens namn uttala,

Regentens ömma famn med födseln det tillhör.

At Ålderdomens lugn, at hennes lefnad krydda,

Se n kroppen lutad går och lifvet slut begär,

Så är dem ofta rest en så behaglig hydda,

Som ögat skönjer här.
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I läro-salens hvalf, dit åter Snillen ledas

At ympas i sitt stånd, at bindas till sin plikt,

At fram på dygdens väg så småningom beredas

Till skötsel utaf väff af högre glans och vigt —
Hvad eldar snillets fläkt på denna täflings-parken?

Ej altid lagrens krans med alt sitt tillbehör,

Ej Sång-Gudinnors låf — en blick utaf Monarken

Vårt tankslut redigt gör.

Så ses, hur Gustafs namn belönar och bepryder.

Från altaret till tron framkallas Zions Män:
En stjerna med sitt band, som Kungens nåd betyder,

Är dygdens vunna lön för rätta Väktaren.

Jämt vill en vis Regent det ändamålet nära,

Där Religionens kraft slår Lastens Härar ner,

Alt hvad med allmänt gagn gör Fosterlandets ära

Och efterdömen ger.

Längst åt den vilda rymd, där bölja bölja slukar,

Kung Gustafs spira sträcks at handeln skyddad se.

De tunga kölar drifs med stint uppspände dukar,

Hvars vimplar blåsa skönt, längst till Bartholomée.

De skatter bergen ge ur sina blanka klyfter

Hembära Rikets vinst på säkra mått och rön;

Hvart smide Smeden tungt ifrån sin ässja lyfter

Ger idogheten lön.

Hvad obeskriflig tyngd en konglig krona låfvar,

Fler kedjor af besvär än perlor kring dess rand!

Försynen, när med den Monarker hon begåfvar,

Har samlat all den tyngd, som trycka kan ett Land.
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Hur sällsynt i naturn det goda bland oss hörs!

Än krigs-trompetens klang, än nedersjunkne städer

Är vanligt, hvad som spörs.

Än vid en vacker dag ett sorgligt rykte flyger

Kring Postens lätta vagn, som i sin brådska kört,

At sig till Rikets gräns en vådlig smitta smyger

EU' at en gruflig eld ett husvillt Folk förstört.

Till Tronens hjelp och stöd straxt tusend händer räckes,

Och alla ögonblick allena fästes där;

Man nämner Gustafs namn, och alla lågor släckes,

Och smittan dämpad är.
,

En Usling, den hvars bröd naturen liksom nekar,

Fastän han jordens djup med trefne händer plöjt,

Vid ladan där han står, med dödens färg i käkar,

I grafven raglat ned, om blott Monarken dröjt.

Hans öga öfveralt skall bristen se och lätta,

Hans hjerta misskundsamt den Högstes afbild bli;

Hvad mer än ömma värf på tronen at uträtta

Mot tidens raseri!

Så med en sann förtjenst — hur sällsynt är väl denna -

Hvem kröner Hjeltens mod, som inga faror skyr,

Hvars kall är värjans udd i Brödrens hjerta ränna,

När Rikets ädla lugn förmätne Grannen bryr?

Det är en upplyst Kung, hans ögonmått ej felar,

En Kung, som kring sin tron rönt Kämpars äkta blod,

Hvars lagerkrönta namn i alla Verldens delar

Upprest hans ärestod,
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Ja, där blott sann förtjenst ur minsta vinklar lyser,

En skarpsynt, stor Regent han genast ögnar dit.

Ett blod till Rikets tjenst, ett bröst, som trohet hyser,

På ärans öppna fält bör eldas i sin nit.

Till täflan om hans nåd den Ringa med den Höga
Ovedersäglig rätt till sina plikter bär;

Med blottadt bröst gå fram och oförfäradt öga

Kung Gustaf värdigt är.

Så lefve då vår Kung, och önskom honom lycka

Till glada åldrars lopp ibland ett troget Folk

!

Men, ädla Brödraskap, de känslor vi uttrycka

Med alla konstens drag ej teckna kan er Tolk.

Hvart ögnekast af er en hemlig fröjd förkunnar,

Och ögat röjer lätt, at hjertat andas ömt.

Men lefve Gustafs namn i Barnabarnens munnar,

. Välsignadt och berömdt!
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N:o 48.

Tal, hållit i Carlbergs Orangerie

den 19 Aug. 1785.

Aria: med accompagnenmit af cittra.

Vår frihets fest i dag vi fira

Uti vår sälla Foster-bygd. ,

I Svea Folk kring Gustafs spira,

Låfsjungom ömt hans hjelte-dygd!

M: B:

Vid dessa strängars ljud käns hjertats fria låga

Sig yppa mer och mer inom vårt Brödra-tal,

När under vinets lust, med en högtidlig råga,

Kung Gustafs ära sjungs i denna blomster-sal.

Från trädens mörka skjul, som slingrar sig i grenar,

Hvar fogel på sitt löf sig med vår röst förenar.

Bese, hvad präktig skygd de stolta stammar dela,

Hur med ett åldrigt rusk de grumla vattu-bryn,

Hur i en glittrig våg de gröna skuggor spela

Vid vattnets glans mot soln och molnens fläkt i skyn,

Hur dessa rundlars vidd ett öppet fält utbreder

Upp till den blomster-port, som till vårt Tempel leder.
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Beögna än en gäng, hvad snille-val sig röja

I spridda planers prål och labyrinters lopp,

Hur ned mot dammens brädd sig rosen-krukor höja

Och lager- trädets stam sin krona skjuter opp,

Hur mildt Pomona ler ät höstens kulna dimma
Inom de glesa skrank, som för vårt öga strimma.

Där hörs Neptuni spel, de skönsta floder spruta

I ljusa hvirflars spräng, försilfrade och blå,

Och än Diana hörs i jägar-hornet tuta

Och stundom Pan med lurn ur skogens kamrar gå.

Längst från aflägsne fält förnöjda röster höras,

Hvars fröjde-ljud till oss på vädrets vingar föras.

Alt rörs med lätta fj ät till denna högtids-timma,

Af glada åldrars språng man fältet vimla ser;

Med korgar, kärl och bloss de mellan träden glimma

Och kasta bördan tungt vid våra trösklar ner.

Med muntra anlets-drag ses alla plikter skötas,

Tills portarne slås upp och våra Bröder mötas.

Där samlas detta Folk af trohets ägta stämpel,

Som tretton resor re'n invigt sin högtids-dag

Och som med enigt bröst i detta Floras Tempel

Frambär Kung Gustafs låf i hvart ett andedrag.

Flyg, Echo, bergen kring at våra sorl besvara,

Och må canonens dön vårt mannamod förklara!
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Uppoffra menskjo-lif var fordom Kungars ära:

I Undersåtens blod blef ärestoden rest.

Från deras trumpna borg var Ryktet vant frambära

Med bäfvan Furstens nåd, förvilladt, stumt och hest.

Alt blekna vid hans vink: ej andra medel välja

Än stupa för hans gdaf ell' ock sin frihet sålia.

När kring de hvälfda torn de dubbla bommar rördes,

Förskräckelse och ångst till jorden fälde alt.

Vid Majestätets blick ett sinnes lugn förstördes,

Och vid en kronas glans blef blodet stelt och kallt.o
Ej Fursten sitt palats och sina Trälar lemna,

Om ej med mord och brand han sig till härnad ämna.

Den elden längse'n släckt och Trålens kedjor brutne,

Förnuftets spridda ljus så framträngt sina sken,

At till Regenters pris de sekler syns förflutne,

Då ärelystnad'ns närd kullstörte sten på sten.

Nu väpnas Furstars arm at allmänt lugn bereda

Och krigets åskeslag från Landets hyddor leda.

Väl slika tidehvarf vår minnes-bok intaga,

Men alt af Tidens hand utplånas mer och mer,

Och därför denna dag er, Bröder, tör behaga

Till minne af vår fest jag sista taflan ger,

Med all den dager prydd och all den teckning färdig,

Som gör Regenten stor, välsignad och märkvärdig.
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I dag vårt träldoms-bk, för 1 3 år tillbaka,

Bröts af Kung Gustafs -arm, men utan eld och. blod,

Just då når äggets storm så Nordens grundval skaka.

A t spiran digna ned vid Sveriges fallna mod.

Bland mist och röda moln riks-skeppet dref för ankar,

Dar livar en hade vind, alt som han köpte tankar.

Förbistring hos en flock och hämden hos den andra

Af snikne Styresmän
1

inblåstes, vild och stark;

Till Rikets Möten opp sågs Rikets Bödlar vandra

At plundra få hvarann och fängsla sin Monark,

At åt en utländsk arm (hvem helst) sitt hjerta skänka

Och mot sin Foster-Bror i blodigt harnesk blänka.

Ett snöpligt äfventyr, som Barn och Barnbarn klandra,

Var Väktarns stumma vakt, som fredar Zions mur.

Med Bibeln i en hand och pungen i den andra

Satt Religionen hemsk vid Politikens ur.

Ett gyllne ja och nej på helga läppar ströddes,

Då vid hvart tärning-kast en Rikets Ovän föddes.

Ibland de djerfva svar på Väktarns lumpna fråga -

En dödlig hviskning lopp at fängsla Wasars Son:

At på så dyrbar Stam det sista hugget våga

Var vigtigt öfverlagdt och mumladt till och från.

Men Gustaf;, full med frid, sig till Försynen vände

Och för sitt Folk och Land blott ömhets-suckar sände,

7. — Dikter till Gustaf HL
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Där Rikets vinst och magt på handels-vågen hvilar,

Sig Sjelfsvåld satte ned och vinsten undansmög,

Då strax vid hennes vink för alla vädrens ilar

En mägtig Vinglar-tropp ur Börsens portar flög.

Båd ära, lag och rätt och mynt och curs man vrängde

Vid Idoghetens gråt, som Lättjan slog och trängde.

Vid en så vådlig lott, som Afgrund endast gillar.

Som syntes fordom-tid med Handeln skifta arf,

Vår minnes-bok uppstält de vördnadsvärde Grillar

I all sin ägta glans vid detta tide-hvarf.

Ej deras rika värf den minsta afund leder:

I deras hyddor lugn, och deras namn i heder.

Man vände ögat se^i till Landtmans glada byar:

Här fordom Bonden bjöd båd Kung och purpurn tross.

I aldrig något land sol, måne, blixt och skyar

Så lycklig bonde-by bestrålar som hos oss:

Hans jord, hans egendom, hans frihet i hans vilja,

Och Träldom vågar ej på tröskuln af hans tilja.

Där åkern osådd låg, han fordom i sin stuga

Med armarna i kors satt med en uppblåst själ,

Kringhvärfd af helig flärd, insvept i sömn och ljuga,

At vid trompetens klang bereda Rikets väl.

Ej annat föremål hans nit nu ville njuta

Än vid ett riksdags-val sjelf mutad bli och muta.
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Ett ömsom söndradt Råd af Menighetens galla

Sin purpur fläckad såg och hädadt sina värf.

Förvirring sågs i alt, i lyda och befalla,

Och Oskuld, at få rätt, måst ge sin sista skärf.

All rustning till sitt värn, när Landet så omträngde,

I rost och spindel-väf på nakna murar hängde.

Det hör vårt Samfund till at minnas och beundra

Båd Fosterlandets nöd och Gustafs dygd så stor.

Man mins den fordna tid, då riksdags-klubban dundra,

Hur Vän bortsålde Vän, en Son sin Far besvor,

Hur vid ett tidehvarf en Usling sig förmådde

At han till bilans ägg sin egen Bror förrådde.

Vid Patriotens disk man dyra safter sköljde:

Förrädarn skänkte i, och Trolösheten drack.

Främst Egennyttan främst sitt fala hjerta döljde

Och stolta ja-ord njöt ur en förförisk rack.

I ränkor, sus och dus man gaf och tog till bästa,

Och den blef Patriot, som tog för sig det mesta.

O, hvad olycklig tid! — hvad sammansvurne händer

Till detta Lands förtryck i fordna tidehvarf!

Om man ett ögnekast bort till Historien vänder,

Aristocraten jämt med tronen gått i arf,

Än quäft Regentens lust at Folket sälla göra,

Än äggat upp hans arm at sjelf sitt lugn förstöra.
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Beröm dä denna dag, då, utan svärd at blotta,

En Kung, en infödd Kung, sitt seger-intåg höll!

Förut sågs en och hvar om Landets spira lotta,

Då snart ur hand i hand hon vackla, skalf och föll.

Men säg, du Svenske Man, om du bör lycklig kallas

At af så kunglig dygd få helsas och befallas.

Så märk! När olycks-moln naturen snart föröda,

När fästen ramla kull och städer slukas opp,

När tornen kölar dra och bergen hvalar föda

Vid Afgrunds hvin och tjut från Etnas strida topp,

Då syns en hvar af oss sitt fikon-träd' omfamna

Längst från de brända fält, där idel Döda hamna.

Ja, vid den ångst och gråt, som krigets åska följer,

Där vattnet sprutar eld och marken svettas blod,

Där Hungern vandrar främst och sig i tårar sköljer,

Af Dödens skugga ledd bland kulor, eld och lod,

Då fredas Svea Folk uti den gamla Norden

Och därtill har en Kung — den bästa Kung på jorden !

Vår frihets fest i dag vi fira

Uti vår sälla Fosterbygd.

I Svea Folk kring Gustafs spira,

Låfsjungom ömt hans hjelte-dygd!
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På Hennes Majestät Drottningens

höga namnsdag

den 15 Maj 1788.

På denna fest i dag, med bägarn af agat,

Syns Bacchus blomster-krönt i skuggan af sitt fat.

Ur Templets helga hvalf han kärlet sakta vindat

Och minsta block och tross med friska rankor lindat.

Men ränkan kring hans länd, af liljor och af grönt,

Som gör hans bild så skön, har ögats undran rönt.

En blomma här och där hon väl sin fägring röjer,

Dock intet mot den krans, som mellan rosor höjer

En myrten oförmärkt, i gyllne trådar snärd,

Af Venus sammanfäst, af Gracerna förärd.

Den kulna källar-svaln inunder Templets stöder

Med stolar för i dag tillreds hvar Bacchi Broder,

Där ifrån största åm till minsta svagöls-stop

Man dagens vivat hör i nattens hesa rop.

Ett rökverk och ett os gör hjernan yr och galen

På dem som utan glas stå quar i yttre salen.

Förargelse och ångst bland detta Ridderskap,

Som trängas om hvarann med etterfulla gap,
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I gerning och i ord sig uppenbart förklarar.

De ropa: »Skranket opp!» — men dagens Marskalk

svarar:

»I gode Bacchi Män, besinnen Templets prål

Och veten: hvar och en är Herre till sin bål!»

Strax inom skrän kets plan en mängd af lampor glimma,

Som hvälfva sina sken inom en rosig dimma,

Där man en bugning ser bland Templets Tjenste-män,

Från digraste Grosseur till minsta Källar-sven.

De äldste Kypare utaf hans Vin-betjening,

Som hafva hvar sin åm i år haft till förläning

Af syracusa-vin — och ingen droppa gömt
• Vid Kungs och Drottnings skål: dem har han intet

glömt.

Sitt bref i dag de fått, neddoppadt i liqueurer,

På källarmästerskap och rang med Directeurer.

Ja, han har samlat dem och deras nit berömt,

Med dem ur sin pocal ett Westmans porter tömt

Och jollrat hit och dit om lifvets många öden,

Hur detta porter bär en läkedom mot döden —
Tills gyllne bägarn sågs upplyftas med förord

At intet tömma den, för'n dagens fest blir spord.

Ej någon dödlig munn må af dess nectar smaka,

Förrän en viss Bacchant sig skyndat ned tillbaka

Ifrån Olympens Drott med Gudarnas beslut,

Till hvilkens ära den i dag skall tömmas ut.

En nattens tystnad rår; i väntan uppå svaret

Den helga duken breds kring stora punsche-karet,

Hvars fransar, fuktade af mosler-vin och fler,

Vestaler hålla upp och stundom släppa ner,



Då vid en sorglig sång af undangömde Choeurer

Man slefvarne frambär till Templets Provideurer.

Förlåten fläktande bortskymmer Gudens rum,

Hvars Vålnad simmar re'n i karets fluidum.

De hvita eldars språk med purpur-täcken släckas,

Och må ej minsta glas i minsta vinkel bräckas!

Sig driste ingen fram, om ock en Jensen fanns,

At snegla på sin bål och hicka vid dess glans!

Ren Kypar-svennerna med blomster-knutna länder,

Med krönta hufvuden och sammanknäppte händer

I dubbla leders längd åt choret dragit sig

Så fort, at ögat ej hint ögna deras stig.

Hvad lust i Bacchi hvalf! Ej verldsbekymren trycka:

Här saknas alt begrepp om öde, tid och lycka,

E] någon modfäld tår ur ögat rinner ner,

Om intet till en hämd i någon anns quarter,

Som skuffat fram sitt glas och dricka vill allena.

Emedlertid hvar Själ vill sig i frid förena;

En Girug nyckeln glömt i låset för sitt skrin,

En hög och vördig röst, en förblommerad mine,

Och en afdankad Vän med röda ögon nickar

Och med en blödig själ en from förlikning hickar.

Men dråpligast af alt: en Usling sofver här

I famnen, trygg och fri, uppå sin Gäldenär,

Och ingen stämning mer påtänkes eller gissas —
Tills mörkret skingrar sig och Templets förlåt hissas.

Bacchanten redan syns vid lutans ömma ton,

Som prisar dagens helgd, då Bacchus i Person

Med bägarn äskar ljud at Jofurs ära höja,

Befaller Bröderna at sina knän nedböja,



Betänka dagens glans, som snart gudomlig tycks.!.

Den helga duken strax af punsche-karet rycks,

Sig alla Templets Män i denna tjenst förena,

Och Bacchus ropar ut: »Sophia Magdalena!

En Drottning», ropar han, »i Norden har sin tron,

Hvars kunglighet är känd, fast ej af min Person.

Men Gudarne befalt -— och Gudar måste lydas "

—

At ända till mitt hvalf skall hennes ära tydas,

Ett Folk, ett tappert Folk, så ädel sin t som stort,

Upphöja hennes låf, det hon sig värdig gjort, h

En Drottning, from och mild, beprydd med stilla seder,

Välgörande och god och värd Olympens heder;

• Också ha Gudarne försäkrat i min 'hand,

At hennes lif så dyrt, till hugnad för sitt Land,

Skall i en mängd af år i lugn och frihet skrida,

Med sin Gemål i famn och Prinsen vid sin sida.

Re'n Charon är befaldt, fastän han åran krökt,

Den färjan sänka ned, som hennes skugga sökt.

Intagen, Bacchi Män, med glädje edra säten

Vid bägarns sista klunk och instrumenters läten

!

Ert nuidum tillreds uti ett rågadt mått,

Er munterhet min fröjd, ert hjertelag är god t.

Gäck, du Bacchant, tillbaks, säg Jofur helt allena,

Hur Norden vörda vet Sophia Magdalena! »



N:o 50.

CANON
på

Drottningens

höga namnsdag,

sungen af en Svensk Besättning på Ulrichsdahls redd.

Prydd med den ära

Kronan a t bära,

Din dygde-lära

Hvart hjerta rör.

Gustaf du fägnar,

Sverige du hägnar.

På Folkets vägnar

Vår sång afhör.

För Magdalena

Hjertan sig ena,

Med suckar rena

Blif hvar sin Tolk.

O Drottning ömma,
Din dygd berömma

Kan aldrig glömma

Ditt trogna Folk.



I Floras länder,

Vid dessa stränder,

Med höjda händer

Vår dyrkan tag.

Af Ödets lagar

Njut sälla dagar,

Ditt namn behagar

Hvar Svensk i dag.

[22 juli 1788.]



N:o 51.

Under canonaden

vid

Te Deums afsjungande, den 25 Julii,

för segern vid Högland den 17 i samma månad 1788.

I dag på Ryktets vingar fördt,

Prins Carl, ditt namn vår undran väcker;

Det Svenska Folk dig lagren räcker,

Se'n det har dina segrar hört.

En Carl igen af Wasa-Stammen
Har uppträdt i sin hjelte-skrud,

Så sjungom vid basuners ljud

I Herrans hus ett heligt Amen!



N:o 52.

Kämpe- Visa

öfver

Segren vid Högland

den 17 Julii 1788

af

Carl Mkhab'1 Bellman.

Melodi: Aldra Käraste min, jag kan eder aldrig förglömma.

Sä har nu vid Högland, god Vänner, sä skett,

At Neptun — hvem kan det fördölja —
Med lagrar pä gaffeln, som Gudar ej sett,

Han helsar Prins Carl pä sin bölja.

Se'n Prinsen tillhakas sin helsning beredt,

Sä lät han sin eld med vägen altid Fienden följa

Och viljen I höra, sä märken nu blott,

Hur Prinsen vet vindarna styra.

Knappt solen ur molnen vid morgonen gått,

För'n kölen bröt vägornas yra.

Re'n fästet det mulnar af skott uppä skott,

Och dä högt i sky Apollo tog och stämde sin lyra
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Nu veten I alla, Prins Carl hvem han är,

Utrustad med mandom och ära.

På höjden af Högland han Segren besvär

Den lagrade gaffeln frambära.

Neptun uppå däcket han ställde sig där,

Och Prinsen framför —- och Segren båda Hj eltärna nära.

Så började stormarna tjuta och gny,

Och fartygen gunga på vågen;

Med blixtrande dunder och röken i sky

Sågs masterna glimma i lågen,

Och flaggorna blåste, och elden blef ny - - .

Och Neptun han log, och kulorna de hvinte i tågen.

Nu talte de två till hvarann uppå däck:

En Stridsman vi oss nog påminna —
Den Greigh, som all Verlden än aktar så käck,

Ej nionde gången må vinna.

Nej, Fienden tukta till rysning och skräck,

Hans blodiga köl skall skjutas ner och sjunka och brinna!

Ur hvirflar af röken vid blixtret ibland

Så syntes, men nu intet mera,

I blodiger skjorta med värjan i hand

Wachtmeistrar och Hornar och flera.

Prins Carl, fäll nu tårar, och gråt, Kung och Land!

Blif, Sverige, bestört, men glöm ej dessa IMän ingendera!

!
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Ur brinnande mörkret af Neptun i lur

En julle i linien framkallas:

Anföraren trotsade död och natur.

Af Äran at endast befallas.

Nå, Ekholm, ditt namn under kulornas skur,

I stäfven på julin, där skall ditt namn inristas af Pallas.

Apollo, höj lyran och låfsången sjung!

Tänk, Ryktet i dag näns ej ljuga:

Prins Carl har som Hjelte och Bror af sin Kung
Den åran med Segren sig buga.

Låfsj ungen dess Kämpar, båd Gammal och Ung,

Från Rik och Förnäm till Tiggarn, där han ler i sin stuga!
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N:o 53.

Melodi: Dyre Kung, våra hjertan inviga.

Dyre Kung, var välkommen nu åter

Från krigets larm i blodiga stig!

Se ditt Folk, hur i glädje det gråter

Och i stoftet bugar djupt för dig!

Har du dig mödat, ädel och stor,

Med din Broder gått döden till möte,

Så öppnar ock Svea sitt sköte,

Omfamnar Gustaf med sin Bror.

Höglands seger och Gustaf tillbaka,

Med lagrar krönt — hvad felas oss mer

Än den vällust i Norden at smaka,

Då i enighet man dig tillber.

Du har ett skingradt Folk gjort till ett,

Och du lärt de Upproriska känna.

Med din klinga, ditt tal och din penna

På nytt du Sveriges väl beredt.

i



Prester, öppnen nu Templen och buga

I alla Rikets vinklar och vrår

Och utbreden i ringaste stuga,

Hur Försynen helgat Gustafs spår,

När han för Folket tog sitt beslut

At dess Ovän i bojorna binda.

Du, så älskad af oss från din linda,

I döden våra suckar njut!

[Dec. 1788.]



N:o 54.

Vid H. K. H. Hertig Carls namnsd

den 28 Januarii 1789.

Ur en präktig sky och låga,

Viftad öfver Nordens fjäll,

Vid en glans af Iris' båga

På Tritonens våta häll

Och vid klangen af Najader

Ifrån Höglands röda strand

Sträcker Neptun ut sin hand,

Höljd af hvirflar och cascader.

Dyre Carl, ditt namn bebådar

All Olympens välbehag;

Mars ur molnet djerft dig skådar

Med en bugning på din dag.

Vattu-Nymfer kring dig ljunga

Mellan fröjde-eldars sken,

Och längst in i Eliséen

Skalderna din ära sjunga.

— Dikter till Gustaf III.



Din Gemäl från detta höga

Helsas bäd som mild och skön;

Minsta blick af hennes öga

Utgör alla dygders lön.

Skalderna på nytt upprinna

Under friska lagrars blad:

Voltaire med en Carliade,

Rousseau för din Hertiginna.



N:o 55-

På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789.

Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga

namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet

af den 1 9 Augusti.

Min Sång-Mö, tills i dag orolig och förskräckt,

Har än på krigets fält cypressen blodig brutit,

Än med en bortvänd suck hon lyran från sig skjutit,

Än bäfvande mot skyn hon lyran åter räckt:

Det kära Gustafs namn till tårar henne väckt,

Oviss om Hjeltens lif hvad Gudarne beslutit.

Ej hennes oskuld lärt tillreda smickrets gift,

Ej krypande och låg hon sig för Folket sänker;

Nej, helgad af den eld, som kring Apollo blänker,

Dess armar sträckes ut med en belagrad stift,

Och detta guda-sken upplyser hennes skrift,

Där Äran endast ser, hvad Redligheten tänker.

O Kung, när hon dig sett i glansen af din tron

EU' under snillets fläkt, där hon dig väpnad möter,

I spetsen af din Här, af nyss utgångne Göter,

O Kung, hon helsar dig med knäfall vid canon!

Hon ömt omfamna vill din Kungliga Person,

Fast trummans hvirflar hörs och krigs-trompeten stöter.



Så är du, dyre Kung, i tidens rymder stor:

Du trampar HercuTs spår och ler åt Atlas' börda,

Du Elefanten tamt at mindre byten skörda

Och ryckt ett blodigt rof ur Mouskov-örnens klor.

På Gud och dig och tid vårt vidare beror,

Om vi i fridens tjäll bli lyckligt återförda.

Dig Sång-Gudinnan sett med eldad föresats

Inunder nattens sken at kufva dagens ränker;

Och mot den fönsterluft, där Norra Strömmen blänker

I gröna hvirflars skum at omge ditt Palats,

Just där din lampa lyst, och Kunglig på din plats

Du Nordens öden hvälft —: så Sång-Gudinnan tänker.

Men ack, i din paulun af krigs-trompeten väckt

At dra till härnad ut och för din krona strida,

Skall än din fot ett steg till stranden närmre skrida?

I lågor och i blod mot Afgrunds hela slägt

Skall än din dyra arm vid svenska fanors fläkt

I elden sträckas ut at Ödets dom förbida?

Skall Höglands Hjelte än mot böljors raseri,

Mot elementers våld och tusend dödar fakta?

Skall än en gång hans flagg bland skjutna kölar fläkta

Och Segren däck från>däck hans dolda Skydds-Gud bli?

Välan — i Gustafs namn hans ära önske vi

Men ömma för hans blod, så ädelt, svenskt och ägta.
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Ja, dyre Kung, din Lag, af Jofur skickad ner,

Uti sitt sammanhang en ädel anda röjer;

Och hvart din anda vill och hvar ditt öga dröjer,

Du med en enda blick all rymden öfver-ser.

När stormen blåser upp, du kufvar böljan ner

Och ensam — Gudar lik — befallande dig höjer.

Din vishet — ej en frukt af någon mängd af år,

Dem lång förfarenhet i tidens skiften följer,

Nej, medfödd med ditt blod, och då hon mest sig döljer,

Hon stadgar Rikens väl och Nordens undran når;

Hon med en eldad blick i cabinetten går

Och stundom, solen lik, i molnena sig höljer.

Din statskonst öfver alt med egna ögon ser,

Du är ditt Lands Monark och sjelf din Trons Minister.,

At granska dina värf är öka egna brister,

Och misstro dig om godt föröka dem än mer.

Belacka Sanningen och slå dess altar ner

Tillhör otacksamhet — mer grym än afund bister.

O dyre Gustaf, du — du Landets Första Son

!

Hur lär en gång ditt lopp i häfderna beskrifvas

Och Skalderna en quäll utaf din aska lifvas,

Fastän den högsta sång blir deras läro-spån:
, ,

Jag menar, då ditt stoft inviges grifte-vrån

Och inga Afunds-Män kring dina stöder trifvas.
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N:o 56.

Poem

i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af

Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens-

Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet

den 19 Augusti 1789.

Pomona öppnar oss vårt Tempel, ung och glad;

Vid vattnets klara sorl kring trädens lugna rad

De tysta bläddror slå, och dammens rudor leka,

Och träden grena ut i sina lådor bleka

Citron och pomerans.

Gudinnan kårlen ger och drufvorna sin ans;

Med Vinets Gud i bredd och sirad med hans krans,

Hon sina gyllne hår kring sina axlar kastar,

Med höstens korgar prydd, ur Fauni salar hastar

Och niger vid vårt bord.

Hon invigt denna fest åt Hjelten i vår Nord,

Hvars vapen-lycka, känd, beundrad och förspord,

Af Gudarna på nytt nedsändes svenska jorden;

Därför vid pukors klang de blomster-strödde borden

En nectar gjuta här..
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Dig Gustaf — dyre Kung! — likfullt dig helgad är

Den dag, som än i dag sitt höga värde bär

Af Majestätets glans, i din Person försvarad,

Af Folkets säkerhet, i Lagens skygd bevarad,

Sin undergång så när.

Ja, Templet likafullt, o Kung, dig helgadt är,

Fast fälten blänka nu af trummor och gevär

Och våra Broderskap i Bataljoner tåga

A t på din första vink den sista droppan våga

Af ett dig troget blod.

Dock, Gustaf, dyre Kung, till bröst och hjerta god

Tillåt, at jemte dig din Broders ärestod

På denna dagens fest välsignes och upphöjes.

All Verlden vet, i dig hur ömt din själ förnöjes

Af äran endast den.

Hur du i tappra steg med värjan vandrar än

I minor, stoft och blod at leta Fienden,

At rödja Folket väg till en sjelfständig lycka.

Du längse'n hint din väg med oljo-quistar smycka

Men ögat därifrån!

Du, främst utaf din Ätt, som Fosterlandets Son,

Uppammad i dess sköt och om dess sällhet mån,

Uti din rustning klädd at Folk och Land försvara,

Dig helse Segren säll, dig Härars Gud bevara!

Ditt lif ett Himlens lån.
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Från- klippor svallad ut i stormars dön och dån,

Vid alla vindars pip i stänger, block och rån

Och tusencl årors squalp, där örlogs-mannen dröjer,

Prins Carl, din gyllne köl sin ljusa vimpel höjer /

Och bådar din Person.

Af Gudar ombetrodd ät freda Svea tron,

Med åskan i din hand och öga på canon

Och Segren vid ditt ror och Furierna i tågen,

Tillåt oss, tappre Prins, vår Skydds-Gud, oss bevågen,

A t våra o ffer ge.

At denna Folkets fest i högsta klarhet se

Inom vårt blomster-hvalf och gyllne altare

Vi bugande mot Skyn uppsände trogna böner,

Tilldess ännu en gång Odödligheten kröner

Det värf di? återstår.

Din vishet, ej en frukt af någon mängd af år,

Där lång förfarenhet uppletar Hjeltens spår:

Nej, medfödd med ditt blod och dina tappra seder,

Uppdagas all dess glans, till värn för Rikets heder,

I skygd af Gustafs namn.

Hur fordom kring din köl i Målarns lugna hämn,

På» Lof-Ö stränder hvålfd utur Najadens famn,

Har. jag 'ej: lyran höjt at dig, min Prins, låfsjunga!

Nu hörs, Tartarens brak kring dina kölar ljunga,

Be fal te af din' hand.



Förgäfves valthorns ljud utbreda Lof-Ö strand

Vid fromma hjertans qual och vackra ögons brand;

Ej mera snillets lek i dessa lunder öfvas,

Mer ses en Ädling ej till strids och brottning pröfvas

I ridderliga språng.

Knappt under trädens rusk hörs minste tättings sång,

Re'n Echo', dyre Prins, har flytt din pavillong.

Men, store Carl, en dag, som Nordens frihet gagnar,

Det blir, då i triumf uppå Neptuni vagnar

Du det tillbaka för.

Apollo, led min hand och mina strängar rör

Och, om du från mitt tjäll min svaga stämma hör,

Så sänd ifrån din skog de Nio Systrar neder,

Som elda mina slag — det gäller Stridsmans heder,

Som inga faror flyr.

Väl hundra Skalders rop Apollos öron bryr.

Så långt hans armar sträcks, om lyror han bestyr:

En svärm i Nyköping, som Guden aldrig skona,

Och en oändlig rad Psalmister från Carlskrona

Jämt klinka på hans spel.

En gnista af hans eld ej blifvit deras del,

Och till så höga värf käns handen kall , och stel.

De starka Andar fly, de sköna tårar tryta,

Ej bröstet höjes upp at ljufligt sig förbyta

Till fina känslors höjd.
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Emedlertid var fest, som tecknar Landets fröjd,

Inviges helst en Själ, okonstlad, öm och nöjd.

Också må Skalderna, förnämare och ringa,

Med en gemensam rätt i dag högtidligt klinga

Och prisas vidt och bredt!

Lyft mig, Olympens Gud, förädla blod och vett

At värdigt teckna af min Hjeltes ädla svett,

Där han i mist och moln gick at sin lager skära

Och utur Höglands djup uppreste Sveriges ära

I glansen af sin arm!

Sänd mig af Gyllenborgs eld en stråle i min barm,

Där han på Bältens is gör själen hög och varm

Och en Carl Gustafs färd i varma färgor målar!

Sänd mig, Olympens Gud, en blick utaf de strålar,

Som slocknat med Dalin!

Då Carl den Tolftes stoft med Skaldens sorgsna mine

Till Nordens bäfvan nämns vid kulors bloss och hvin,

En Själ, som verldars hot ej mägtade förfära,

Ett blod, som häftigt brann och kallnade med ära,

De oramla Wasars likt.o

Men, i mitt ämne tjust, så högt, så ärerikt,

Snart knäfall för en Skald mitt minne mig besvikt:

Vid Gustaf Adolphs graf hans sorg-cypresser blomma.

Du purpur-prydde Skald, gjut i min själ ditt fromma,

Ditt lekande behag!



Nyss aftonrodnans blick utgöt en svalkad dag

Vid hela nejdens fröjd i sälla Hjonelag;

En A-bo sysselsatt sin fångst ur viken vinda,

En ann sin slipsten dra, den tredje noten binda

Och vittja sina nät.

Neptun, med gaffeln höjd som Vattnets Majestät,

Han ropar: »Följen mig i mina svala fjät!

I Barn kring Nannis grund och Syskon med de Ester,

I våren vid godt mod! Jag på min tre-udd fäster

Tre Kronor — bugen er!»

I samma ögneblek bland vimplar många fler

De klufna örnars gap all nejden fasa ger,

De fladdrande standar, de grinande metaller,

Som andas lifvets pest, där alt till fota faller,

Bröt fram ur alla skär.

Vår dyre Prins, Prins Carl, sitt Fosterland så kär,

Som det utaf hans bröst tillbaka hedradt är,

Han ser en Greigh sig mot Neptuni axlar stöda

I skenet af en flarnm, hvars minsta gnistror döda

Och glödgar Hjeltens plan.

En Greigh — hans vimpel käns kring hela Ocean,

Dock ej som Tetuan, Algier och Maroccan,

Nej, som en värdig Son at Neptuns treudd röra

Har Verlden honom unnt det höga namnet föra,

O Prins, af din Rival.
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Hans linie riktas dig med kulor utan tal:o
Du Fruktar ej hans vind, du trotsar hans signal,

Aldeles ej hans arm kan mot din klinga strida.

Högaktad på din köl, med Wranglar vid din sida,

Din eld förgyller skyn.

Och Baltzar Horn, din Vän, Prins Carl, i vattu-bryn,

Opprymd uti sin själ, oppeldad af din syn,

Han räddade — han flög, bland tusend eldars fasa:

En Wase räddad blef på vattnet — af en Wasa,

Som inga faror skytt.

För Kung och Fosterland hvar Hjelte, född på nytt,

Med gamla krafter brann, som nya dödar flytt.

Och Carl, vår dyre Prins, som helgas denna dagen,

Han, af Nationens röst till borgar-rätt upptagen,

Sin borg i hjertan har.

Än återstår en suck för Landets Kung och Far,

Dess Drottning och dess Son, som samma anda drar:

At snart i fridens lugn sitt Folk lycksaligt finna.

Liksom på denna park vår glada Hertuginna

Vår djupa helsning får.

O, at vår dyre Prins, där han mot Ovän står

Och sträcker sitt befäl -— o, at dess arm förmår!

O, gifve Hårars Gud hans Hårar mod och lycka

At utur Grannens hand en blodig boja rycka,

Oss tillredd många år!

J
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N:o 57.

Till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen

på dess höga namnsdag den 6 November 1789, då

en katt, gul och blå målad, öfverlämnades.

O, hvad fröjd, som denna dag

Inom dessa murar skänker!

Hofvet i sin fägring blänker,

Liksom i min galla jag.

Också är bland mina Fäder

Ingen än så präktig sedd,

Som med högsta rang i bredd

Burit sådan färg till kläder.

Men med all min granna stato
Tusend ögon mig förfära.

Prinsens Kockar mot mig svära

Vid min blick på minsta fat.

Stånd-Drabanternas mustascher

Mig ofreda mången gång

Mer än salig Hedmans språng

Mellan Marskalkar och Pager.



Bäst jag med en kärlig mine

Mig i Slottets farstu krummar,

Grufligt Vakt-Paraden trummar

Vid en sträf trompet-marin.

Men at några råttor krama

Där i gångarne, som förr,

Är ej värdt, ty vid hvar dörr

Flere kattor med mig jama

Ändtlig nu i tysta fj åt

Jag Ers Höghets tröskol mäter,

Där min ringhet ej förgäter

Trohet för Ert Majestät.

Sjelf af Lejons Ätt med ära

Jag en Ättling nämner mig,

Och hur kan den tvinga sig

Afvog sköld i bröstet bära?



N:o 58.

Följande verser äro afsjungne

på Barn-Theatern.

I.

Dyre Kung, välkommen åter,

Gör vår fröjd ej kårt!

Hvar en af oss bittert gråter,

Om du reser bort.

Hör våra suckar! Kan du oss dem neka

Oskuldens tårar plä hjertat beveka.

II.

Nå, min Mor hon alla dagar

Talar med min Far,

Än om Gustafs milda lagar,

Än om vårt försvar;

Hur han på fältet af Allmagten röner

Styrka och vishet, som verket bekröner.



III.

Dvre Gustaf, njut den ära

Som ditt Folks försvar!

Vi som små ditt låf hembära,

Dig som Sveriges Far.

Välkommen åter! Vi niga. vi buga,

Alla dig låfva till ringaste stuga.

IV.

Gud, som skänkt var Kung tillbaka

Utur krigets larm

Och, vår önskan at bejaka,

Lagerkrönt hans arm,

Hör våra suckar! Du ser, hvad vi mena.

Med rätta Svenskar vår röst vi förena.

1789?]



N:o 59.

Till Hans Kongl. Majestät

i Fru Wiraeas namn, som söker Thorsby prebende

för sin Man, som är Prest i Marstrand,

den 24 Jan. 1790.

Bland det Folk. som trogit hastar

Till sin Kung på denna dag,

Är, Ers Majestät, just jag

En som sig i stoftet kastar

Med en blödig blick till Skyn;

Hit ur Marstrands klippor buren,

Ser jag Lyckans väg afskuren

Och en dimma för min syn.

Till min bygd och mörka kula

Sänd, Ers Majestät, sin nåd,

Fyll vårt torna husgeråd

Med en mer tillräcklig smula

Inom Thorsby ringa gäll!

Om vår Kung vårt armod kände,

Blef visst Thorsby vårt prebende

Och min Gubbe glad och säll.

9. - Dikter till Gustaf III.



N:o 60.

Paraphrase

öfver Konung Davids 20. Psalm,

vid begåendet af Konungens höga namnsdag

den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet

af den 19 Augusti 1772.

I nödens kulna stund din suck den Högste hör,

Då du i eldat språng än dina flyglar sträcker,

Än, dold i vågors svall, ditt höga kall upptäcker,

At blidka den mot oss det dragna svärdet för.

Utrustad med det värn, som dig så mägtig gör

At öfver hjertan rå och tappert Folk befalla,

Till trots mot Oväns gny lät strids-trompeten skälla

Och slå hans stolthet ner, då han sitt hufvud rör.

Den starke Gudens arm ur Helgedomens skyar

Han sände dig sin hjelp vid Zions gråt och bön,

At hvad ditt hjerta vill, då du din eld förnyar,

O Konung! må dig ske, din mödos svett till lön.

Ditt anslag lyckosamt uppfriske oss de frön

Till den så ljufva frukt, som fridens palmer bära;

Alt till den Högstas låf, dig och ditt Folk till ära,

Som vimlar kring din tron med nya hielte-rön.
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Vi fröjde oss i dig, o Konung, vi oss fröjda,

At du oss hjelper upp, då du vår trohet ser;

Mot tusen dödars gap syns våra spetsar böjda,

I Guds, i vår Guds namn vi resa vårt baner.

Hvar Stridsman af den lust längst in i elden ler,

At Herren, Härars Gud, fullbordar dina böner,

At Segren ärerik de svenska vapnen kröner,

Till dess en fredad jord du spadan återger.

Vi märke Herrans hand, han hjelper nu sin Smorda,

Hans högra hand till hjelp utsträckes väldelig;

De andra må sig fritt till vårt förtryck omgjorda,

Men vi förlåte oss, o Herre! uppå dig.

Hvar en med andakt djupt i asko bugar sig,

I böner för vår Kung hvarann vi öfverrösta;

De andra i sitt språng på sina vagnar trösta

Bland Resenärers damm och hästars tramp och stig.

De äro fallne re'n, de äro nederstötte,

Men vi, utaf din nåd, vi än upprätte stå;

Än våra vagnars hjul ej synas oss förnötte,

Och våra fanors fläkt än Oväns murar nå.

O Herre Zebaoth! vi till ditt altar gå,

Med bäfvan i vår själ vi gå hvarann till möte:

Bevara Gustafs lif, at Stockholm i sitt sköte

Med ett Halleluja må honom återfå!



N:o 6 i.

Till

Hans Kongl: Höghet Hertig Carl.

Melod: componerad af Hans Kongl. Höghet Kron-Print2en.

Orden afsiungne

innom Ordens-Sällskapet af den 1 9 Ang:

den 18 Sept: 1790.

Segrande Furste! Dagen svalckas,

Caron din köhl med bäfvan nalckas,

Trummorna tystna,

Tritonerna lystna,

När du med oliven hälsar Neptun.

Thetis helt djupt, den mägtiga Frun,

Niger i vassen vid Eols basun.

Najaderna brottas och vid canoners smäll

Mot bergen skaka sina glittrande fjäll.

Märck! dyre Printz, i minsta stuga

Blottade hjässor djupt sig buga.

Barnena tiga,

Men Mödrarna niga

Och glömma i glädjen fälla en tär.
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Dyraste Printz, Printz Carl, du är vår!

Hvar fins väl den som till altaret går

Och intet med tårar bekänner nu med mig,

At Swerje räddat är af Gud, Kung och dig?
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N:o 62.

På

Hans Kongl. Höghets Kron-Printzens

födelse-dag
1 790 ,

underdånigst af Auctor till Fredmans Epistlar, hvilcka

då framlämnades i Hans Kongl. Höghets hand

på Drottningholms Slott.

Melod. af Gluck.

Hvad gräl om Backii kannor

Bland Templets Tjenstemän i dag,

Med violetta pannor

Och blödiga behag!

En ropar i sin ifver:

»Printz Gustaf Adolph, lefve han!»

En åter varsamt klifver

Men tumlar på en ann.

Där drufvans safter strömma

Uti en bakanalisk lut,

Sig hjertat eij kan gömma:
Det trängs i tårar ut.

!



»Gud må vår Printz bevara!»

Blir hela lagets hesa skrål.

Ja, må hans sällhet svara

Mot åldrens högsta mål!

[i nov. 1790.]



N:o 63.

Hogarths tafla,

A M idnio-ht Modern Conversation

efter originalet transporterad i poesie* och musique

och till Konungen allerunderdånigst aflemnad

den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman.

Kom, Apollo, gäck din Skald tillhanda,

Om mig egnar kallas din!

Skänk mig Hogarths öga, eld och anda,

Lät hans teckning lifva min!

Redan min Skugga tungt i en dvala

Röner sömnens roliga gräl,

Och re'n mig tyckes vinet squala

Krin£ min hjessa och min häl.

Balen, fylld, på bordets rundel röker,

Där citronens skurna skal

Sig ikring den varma brädden kröker

Under slefvens dropp och squal.



Ljuset i staken osande lågar

Bland de spräckte, virade krus,

Och Freemans Best — om någon frågar

Dagas af det samma ljus.

Af det fluidum på duken sjuder

Svettas väggar, bord och golf,

Och i vrån, där urets klämtning ljuder,

Pekar säjarn re'n på tolf.

Döf vid dess valsar, med våt mundgipa

Och nattmössan vicklad och hvit,

Grubblar Bror Bredström vid sin pipa

Om vår riksgäld och credit.

Rygg mot rygg, mot bordets öfra ände,

Re'n af rök och ångor sjuk,

Syns en hickande och bakvänd Frände

I en grenad, svart perruque.

Ater en annan Skugga den höjes

Med en blick, om punschen är sval:

I dess insjunkna kinder röjes

Lefrens böld och lungans qual.

Snarkande på stoln, med hand i barmen,

Skallig gapar där en ann;

Lockperruquen, smord och smält i värmen

Halkat af den Bacchi Man.



Åter en ann i länstoln han fattar,

Spiller, hvad i flaskan nu fanns.

Märk, hur Prelatens inaga skrattar

Ät den Brödrens ragel-dans!

I en syrlig dimma Brödren famlar

Där med krökta knän och lår,

Fromt mot dukens våd hans Vålnad ramlar

Och buteljen sönderslår;

Handen, som röjt sin styrka på duken,

Är som örat domnad nu nyss,

Som, fast det gluttar ur perruquen,

Ej till bordets visor lyss.

Himmel, ack, där damp han hufvudstupa,

Discoursive, Brödren Per,

Han, som altid gratis värmt sin strupa

Och vid skåln Oratorn är!

Föttren i vädret nedsparkat hatten

Under hans orerande prål,

Hvarföre ock i denna natten

Pannan bär två djupa hål.

Ädla Skugga, på hvar stadens gata

Nyss din läpp flög quick och yr,

Nyss om Kung och Land du lyktat prata,

Nu ditt öga ljuset skyr';
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Nyss din nattkappa, stelnad i tvätten,

Nyss till festen manglades slätt,

Och nu med ljuset i manschetten

Brinner hela arets tvätt.

I din dröm, Kamrat, hvad bilder stimma,

Du, som hand mot pannan för

Och som, quafd i Brödrens gyckel-dimma,

Snart af vinets ångor dör.

Må Morpheus ditt öga betunga —
Jag, med hj essän blottad och kal,

Vill för min Kung en visa sjunga

Vid en gladt opphöjd pocal.

I raske två! I Kyrkans Fäder! !

Med gurgladt svalg och svarta kläder,

Som kämpat i er anlets svett —
Klockan går rättnu till ett. •I-I-

Hurra vid glasets klang mot tapeten,

Ers Vördighet, i denna dieten!

Du ler och plirar vindt och snedt —
Klockan skrider rättnu till ett. -Mil-

Du ystra Skalk, som ögat vänder

Med svarta blick och hvita tänder,

Ditt glas är altid tungt och hett —
Klockan går rättnu till ett. il-



Din skälmska mine kan Bröderna locka

At tumla med dig, du Bacchi Docka:

Du redan deras öde sett —
Klockan skrider rättnu till ett. -|-|-|-|-

Klang, du, som bålens olja skummar,

Och du, som glasets bräddar tummar

Med löjlig blick i ljuft och ledt! —
Klockan går rättnu till ett. -|-|-

Kom, drick, till dagens fackla sig tänder,

Drick Konungens skål i Svea Länder,

Som Norden lugn och frid beredt! —
Klockan skrider rättnu till ett. •|*I4:|-



N:o 64.

Konungens återkomst

förenad med

Konung Gustaf Adolphs

högtid,

då dess statue-équestre

opprestes,

firad genom en underdånig skaldesån

i ett Ordens-Sällskap

på deras årliga fest

af

C. M. B.



Stetit acer in armis ^Eneas.

VlRG.



Till

Hans Kohgl- Höghet

Kron-Prinsen.

Underdånigst

af

C. M. B.





Pryd, Stockholm, dina torg, sträck vimplar och standar'

Res gyllne stöder opp till Wasa-Ättens ära,

Hvars krönta Skuggor än fullt äga rätt begära

En tacksamhetens tår, otvungen, hög och klar!

Men med ett eldadt bröst, vid ljudet af trompeten,

Af trummors dunder-dön och ystra fålars lopp,

Höj Gustaf Adolphs bild på trogna skuldror opp

Och, i din trängsel klämd, betänk förgängligheten!

Utrustad i triumf, ur nyss kullslagna skjul,

Bland starka armars mängd, som offra all förmåga,

Syns präktigt steg för steg på brustna plankor tåga

En ärans högtids-vagn bland linor, spel och hjul.

Af vagnens rullande re'n örats lystnad mättas;

I tankans föremål på Sveriges dyra Hopp
Vår Hjeltes minnes-stod med vivat reses opp,

Och denna dagens helgd i seklers längd berättas.

Mot tidens rost och ärg och bittra ådrors svall

Betänk i snillets verld, hur Hjeltars dater fredas,

Hur deras höga värf till allmän undran ledas

Som deras anlets-dras; i marmor och metall.

Än af en rimrik sång, den Skalderna de gilla,

Och än från Herdens fleut, okonstlad, len och lätt,

Utbredes deras låf at tolkas Ätt från Ätt,

Trots afunds vreda sorl at ljudets fläkt förvilla.

io. — Dikter till Gustaf III.
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Ja, i det dyra namn, som sväfvar kring din stod,

Som än ur ögats blick en pressad känsla gjuter,

I detta namn värt blod sin högtids-timma njuter,

Och Gustaf Adolphs stoft är Norden en klenod.

Hans varelse i dag den liksom återkallas,

Där han i lagrars skygd, med sträckt commando-staf,

Tycks än på Lytzens fält vid hästens ljusa traf

Förbrylla Tillis tropp at af hans vink befallas.

Åf hvad då ögat rönt bevittnas mer och mer

Kung Gustafs varma nit för denne Hjeltens ära.

Hvad kunglig ögnalust at skönja mafmorn bära

Sin dyra Förebild, omringad af tropheer!

Canonens skarpa blixt kring alla stränder sträckes,

Åtföljd af vimplars blåst i tusen färgors prål;

Och Målarns glada flock, vid harpors skräll och skrål,

Af detta skådespel till helig känsla väckes.

Snart, Hjelte, i dia skygd sig närmar fritt och käckt,

Bland ypperlige Män till börd och blod och hjerna,

Odödlige Monark ! din Axel Oxenstierna,

Som ned-om din statue Historiens blickar väckt.

Hvad stolta tankequal lär Svenska Män förnöja

At en gång ögna få bland lansars skräck och larm

En Bernhard och Baner och Delagardies arm

Med Horn och Torstensson din rika lager höja.

Kom, Skald-Gudinna, kom, mitt hela väsend tänd,,

Ingjut af all din eld uti min blod en gnista!

Men ack, i denna stund min bön till dig, den sista:

Gör i min ringhet mig ej af Apollo känd,
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Dölj mig för Gudens spel i lägsta djup och håla,

Ryck lyran ur hans famn, med knäfall för hans tron,

Och skänk den i min hand till en högtidlig ton,

A t, af din anda värmd, jag mä mitt ämne måla.

Nyss Morgonrodnan sågs, i rosenfärgad hy,

Som dagens förebud ur nattens öknar tåga,

Bestrålad af ett sken från Iris' späda låga

Och hälsad af ett regn utur en purpur-sky.

Hvad hennes klara färd plär Ceres' Söner hugna!

Dess vagn med hvita spann på gyllne axlar flöt;

Sjelf Eol ur sitt hörn mot vädrens välde röt,

Och Neptun reste sig at hafvets stormar lugna.

Af denna låga väckt, till Nordens Hufvudstad

Straxt Neptun blef befald at på sin snäcka åka,

At klippans dolda spets i vattnet sönderbråka

Och fängsla på dess båk en vakande Najade,

At bland de svarta svalg, där Charons port uppgläntas

Och då Sirenens sång all tjusning öfvergår,

At där med gaffeln sträckt utbreda öppen får

För den Monarkens köl, som på hans bölja väntas.

Triton med upphöjt horn på lätta vågor samm,
Där Echo tycktes sig till återskall beveka;

Än sågs en varm Bacchant på blomster-bädden leka,

Än, störtad i dess vass, bland Nymfer forsa fram.

Kring grindar, tjäll och kärr, vid daggens hvita dimma,

Hvar nejdens Äbo sprang med vidt utslagna hår;

Sin stäfva Fiskarn bar och Roddaren sin år,

Och Jägarn stod på lur, där hunden skalf och simma.
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Re
1

!! under trädens skygd mot mygg och blåst och damm
Helt tidigt sig en flock i vissa matlag delat.

En Herde, se'n han nyss på nyckel-harpan spelat,

Ur källar-svaln i dörrn med bägarn tittar fram

;

En annan på sin fleut hörs örats lystnad leda

Till Brödrens måltids-ro och glada göromål,

Där hans Herdinna ung, med röda kinders prål,

Strör rosor på den duk de uppå marken breda.

Bese, hvad rolighet och oskuld och natur

Och hvad den Brödrens lek kan Gästerna förnöja,

Då han med bakvänd hatt och ut- och invänd tröja

I lustigt raglande sin stånka tömmer ur.

Än med ett snillrikt skutt han öfver stättan hoppar

Och än med utsträckt arm i sin Herdinnas famn;

De kyssas öfver alt och jollra Gustafs namn,

Då Brödren helt förtjust begär en sup med droppar.

Knappt för alt sitt besvär han tjugu kyssar vann,

För n skeppets hälsning hörs och åskans eldar blänka,

Som under vivats rop i bergen dönet sänka,

Då djupt Herdinnan neg och Herden tyst försvann.

Alt lefvande sig straxt ur däldens svalka drager

Med den nyfikenhet ett upprördt öga rör.

Ett segel fladdrar fram — man gissar och man spör:

Och det är Gustafs flagg i all sin glans och dager.

På kullar, fält och näs hvad nigningar och sång,

Då Gubbarna längst fram bland Gummorna sig tränga

At se Monarkens köl, hvars ljusblå flaggor hänga

Med brutna uddars släp i fåran mörk och lång.
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Hvad snyftningar och gråt emellan Man och Maka,

Som häfva sina blick åt en längst dagad vik,

Till dess af seglens skymt ej ögnas minsta flik,

Då hvar en till sin dörr går gråt-ögd hem tillbaka.

Ja, liksom örnens flygt, mot solens lågor stäld,

Med vingens varma slag sig genom molnet makar,

Så ock den snabba köl för vind och åror brakar,

Tills ankarbojan tungt blir ned i hamnen fäld.

I alla vinklar vind till fördel för Monarken;

Re'n lyran Amphion mot Gudens gaffel sträckt.

Re'n Ackens glada skjul vid små Sephirers fläkt

Opp-timras i sin däld, och Gustaf går i parken.

Men du, du Verldars Drott — o, du Alsmägtige!

Som Ij ungar från din tron och Härarna förskräcker,

Ändå ur molnens brak dem Frommom du opptäcker

Till dyrkan af din nåd din mildhets altare.

Gjut under ångors fläkt från kållans varma åder

Förfriskning i dess dryck och glädje i dess själ,

Beskydde vår Monark, till Fosterlandets väl!

Hör oss, Alsmägtige, och gif oss dina nåder!

Vårt blod med denna suck i Templen eldas opp;

På nederböjda knän, i våta kinders sveda

Monarkens dyra lif med trogna böner freda

Är ämnet för vår nit; och målet för vårt hopp

At, kyld vid källans brädd och stärkt af badets värma,

Dess bröst i sinneslugn må andas fritt och gladt

Och at med hälsan snart som lifvets bästa skatt

Vår dyra Kung hos oss må våra tjäll beskärma.



Knappt var vår klagan väckt och ömt af Himlen hörd,

Och våra sänkta knän sig näpplig hunnit lyfta

Och ögats spridda blick längst horizonten syfta,

För n vågen, dundrande och skummig och opprörd,

Bär oss vår dyre Kung i våra armar åter.

Hans färd på lätta hjul till Haga Park försvann

Emellan facklors blåst och ande-trutna spann,

Då, tröstad och förtjust, all Menigheten gråter.

Träd fram, o Menighet — din Konung hälsar dig!

Gäck — träd i Templen in bland Helgedomens Fränder!

Re'n Zions Väktare med kalkarna i händer

I virkat purpur-släp till jorden buga sig.

Vid deras djupa suck hvad glans i hvalfven råder!

Ett stråligt Jehova från deras bröstduk går,

Och under korsets fot, där altar-bordet står,

Utbreder sig dess duk i rosenröda våder.

Hör orgelns dubbla chor i starka stämmor än

Utvidga sina dön med tungt basuna-dunder

Till låfsång och beröm af Himlens verk och under,

Som återskänkt sitt Folk dess gode Kung igen.

O, fromme Väktare, som där din kalk ifyller,

Sänk djupa nigningar för en osynlig Gud,

Välsigna Konungen och vänd dig i din skrud

Emot den klara disk, som solens eld förgyller!

O, dyre Gustaf, dig blir minnet nu beskärdt

Med all den tacksamhet en Gustaf Adolph njuter;

Snart samma lagrars prakt din hjessa innesluter

Och en gång gör ditt stoft för Sverige lika kärt.



Må i hvart redligt bröst din hvila dig opplåtas

Och åldrens högsta mål förlängas af vår bön,

Tills efterverldens dygd bär dig den äro-lön

At vid din gyllne stod i seklers lopp begråtas

!

Melodi: af Concertmästaren Zander.

Sabbaten helgas En Dödlig till ära,

Som för dess dyrkan uppoffrat sitt blod;

Tusende armar frambrotta sig nära

Till din krönta ärestod.

Hvad dig din Ättling, Kung Gustaf, hembjuder

Tacksamma hjertan med vivat i sky!

Rättnu trompeten den hurrande ljuder

Till Hjeltens låfsång bland salvor och gny.

Snart, se'n du förde din stolta Armada,

Lagrad vid Lytzen i blodiga spår,

Märks tideböckren för verlden upprada

Hundrade och sextio år.

Fröjdoms bland fleuter och klara cymbaler,

Klingande Choeurer, förglömmom alt bry!

Klang för din Skugga bland Riks-Generaler,

Som en gång hälsas ned-om din statue!

[19 aug. 1 79 1 .]
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N:o 65.

Söndagen den 16 October 1791.

Vid bordet.

Konungens skål.

Då alt på Drottningholm af blixt och facklor ljungar

Och Pukarns hvirflar stolt, så hvarje tillja gungar,

Framtrumlas som sig bör,

Så glömmom eij en skål för den Regent bland Rungar,

Som hjertats låf tillhör. -|-|*

Vid glasets röda brädd din trogna hjässa blotta,

Ifyll ditt tömda kärl väl åtta gånger åtta

Och om Kung Gustaf sjung!

Lätt dina ögons blick till Himlens skyar måtta

Och sucka för din Kung! -H*



N:o 66.

24 Januarii 1792.

Bland de hvita tjäll och tak,

Under trädens silfvergrenar,

Längst frän Lappen med dess renar

Intill Mälarns frusna vak

Märk! hur Folkets dans och brak

Röjer gladt, hvad hjertat menar.

Morgonrodnan redan lyser

I Monarkens hvita fjät,

Som ej för sin möda ryser

Vid ett tröttadt Majestät.

Trompeten redan har

Kring Gefle murar skallat;

Försynen Folket kallat

Till råds med Landets Far.

Bjällrorna på isen klinga

Bland de stolta Resande,

Riddersmännen glafven svinga,

Prästerna åt Himlen se.



Borgersman på Bondens släda

Tröstar sig, fast kyld och tung,

At med Guds hjelp Gustaf gläda,

Som snart kronan blir för tung.

*

Dyre Kung! i Gefle bygd,

Där din klara spira höjes,

Lycklig den som fromt åtnöjes

Med din vishet och din dygd.

Gustaf, vi vårt låf hembära

I din famn så ärefull;

Njut en Titi sanna ära

At begråtas på din mull!

Ack, hvad ögats varma floder

Och hvar tår ditt stoft tillber,

Då kring dina ärestoder

Efterverlden faller ner!

Ja! må dina värf till Rikets beröm

Förskräcka de stolta, uppelda de svaga

Och du, i din själ för Folket så öm,

Snart njuta ett lugn på ditt älskade Haga
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N:o 67.

Den 3 Febr. 1792.

Skål, at sjungas til Konung Gustaf III 1 ära,

sänd til Gefle til — —

Melod. Nöjets Söner, mine Vänner.

Redligt känd du til personen,

Tag den Redlige i famn,

Och då Ovän nalkas thronen,

Kufva den i Gustafs namn,

Som vid tyngden af sin krona

Ofta aggets pilar tål.

Ma Kon g Gustaf oss försona

Til gemensamt ändamål!



N:o 68.

Den 30 Mars 1792

vid Konung Gustaf III! död.

Ögat badar sig i tårar,

Bröstet flämtar tungt och ömt,

Själen all sin styrka glömt,

Känslan vild förnuftet dårar,

Tankan uprörd och förstörd,

Kärlek bitterliga gråter,

Döden häpen fram och åter

Bär sitt timglas, stumm och rörd.

Glöm förgänglighetens välde

Men ändock besinna blott:

Döden rår ej för det skott,

Som vår milde Konung fälde

Af en Niding ilskefull.

O! Alsmägtige, oss trösta.

Vi hvarandra öfverrösta

Uti klagan vid din mull.



* 5:7

N:o 69.

Konungens

DÖD och MINNE,

På

Klago-Dagen

den 6 Junii 1792.

Uppläst uti

Augusti-Orden

af

C. M. B.

Från Zions Väktare i deras djupa skrud

Inom de dunkla hvalf, där altar-borden höjas,

Där deras trötta knän med helig fruktan böjas,

Förkunnadt är i dag ett bittert klago-bud.

Alt Folket, bäfvande ikring dess Fäders grafvar,

Det slår sig för sitt bröst, sig skingrar och förströr,

Opptäckande hvarann, hvad hjertats vånda gör,

Och dessa klago-ord i stoftet efterstafvar:
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»Honom alt Israel det sörjde långan tid,

Sig svåra klagande i stoft och asko sade:

Ack, at den Hjelten föll och ögat sammanlade,

Som skyddat Israel och frälsat det i strid!»*

Ja! Gustaf är ej mer, vårt glada lif försvunnit.

Vår sorg, i hjertat dold, ej fyllest yppas kan;

Nej, aldrig någon tår så varm ur ögat rann.

Ack ! at vår Konungs blod till Landets fasa runnit.

Förr hördes Glädjens röst på denna Junii dag

Den milde Gustafs låf i denna hyddan höja;

Hvar känsla höjde sig at högre känslor röja,

Väckt af trumpetens klang och Pukarns fröjdeslag.

Hvad klang vid Gustafs namn ! Hvad ömhet i vårt Gille

!

Den tår för honom göts på fromma kinder föll.

Vid måttlighetens bord man drufvan pressad höll

Och fröjdades i den som Folkets välgång ville.

Betänk den bistra tid, då Sverige fjättrad låg,

Så nedsänkt som bestört i träldoms fega våda,

Förvirrad af hvems våld hon skulle sig benåda

I en så vådlig stund, där räddning ingen såg.

Hvad mer än stolta steg at målet genast vinna,

Af tusen armar lyft, besjungen högt i sky;

At blott vid hästens traf, förutan blod och gny,

Af Enigheten följd, till Fridens portar hinna.

Klagod. text. I Maccab. 9 cap. v. 20, 21.
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Det var den Gustafs arm, som Träldom öfvervann,

Trots Arghets föresats at kring hans borgar rasa.

Med solens middags-glans, men ej med åskans fasa

Hans intåg vigdes in och glimmande försvann.

Hvem mins ej Hjeltens bön, då af sin gyllne hjessa

Han kronan ömsint tog, till jorden sänkte sig

Och i sin tåre-sång — O Gud, vi låfve dig! —

-

Den fromma vällust njöt at Folkets tårar pressa?

Det var i Gustafs namn man ordens-bältet knöt,

Då vid vårt altare det helga löftet gälde

At lyda allan lag och konungsligan välde;

Man af dess visa dygd och milda spira njöt.

0 Gud! Han är ej mer, han är ifrån oss tagen,

Han, saligt undangömd, ej af vår våda vet;

Ett uttryck af en Skald i den enfaldighet,

Som pryder hjertats språk på denna Rlagodagen.

I edert bröst och blod, o Svenske Män, hvad tvång!

Ert öga hvälfver kring sin eld i tvungna strålar,

1 edra anletsdrag sig sorgens fasa målar,

Liksom i edra värf en ledsnad tung och lång.

Naturen, som sin prakt i tusen blommor breder,

Syrenens friska rusk med blåst och böljors gny,

De lätta sånge-chor, som lyftas sky från sky,

All denna herrlighet ej mer förtjusar eder.

Ja, i den klago-drägt, som grafven invigd är,

Syns Undersåten brydd dess flor och fållar draga;

Hans trumpna skugga går at jordens grus intaga:

Han skådat Gustafs sol, hans syn ej mer begär.
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Som Riddersman han sett en Hjelte glafven bära,

Som Andlig Man: en Kung i Davids portar from,

Som Borgersman: sitt stöd i rätt och egendom,

Som Bonde: ett försvar för dem som sä och skära.

Du Ungdom! Sveriges hopp! Hvar är den gudablick,

Som eldade din själ at snillets yrken väga?

Än muntrande din häg pä lärdomsfältet taga,

Än lönande din svett, då du till plogen gick.

Vid penseln på din duk hans domar i det sköna

At dina färgors glans en dubbel skönhet gaf;

Han språket i sin hand dess vildhet klädde af

Och ensam lagren bröt at Nordens Skalder kröna.

I bardalek hans sträck med kastspjut, pil och lans

De unga Ädlingar till ädel täflan ledde;

Anförda af hans mod, han deras mod beredde

På krigets ljusa fält i mången blodig dans.

Och åter på besök, uti de lugna tider,

Den Visa, när han sågs, förnöjde all hans håg;

Man i vårt tidehvarf för första gången såg

Ikring Gustavers tron Sophocler, Euripider.

O! hvilken vitter Kung, i tusen mödors gräl

Från morgonrodnans ljus till stjernans sena låga,

Arbetande och glad, med anlet och förmåga,

Och utaf helsan skänkt en outtröttlig själ.

Ditt omgängssätt: en punkt i Hofvets sedolära,

Ditt tålamod: så mildt som hjertat oförskräckt,

Ditt snille: öfveralt till alla ämnen sträckt,

Så granskande och fint som ditt begrepp om ära.
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1

Du som med dristig arm ifrån ett ringa tak

Palatser reste opp i Gustafs gyllne dagar,

Hvar är den Domaren af konstens dolda lagar?

Hvar tänds den skarpa syn ? Hvar röj s den sunda smak ?

Och du som i ett ler naturens köld och värma

Sä präktigt sprider kring med blundande behag,

Kan du en Gustafs blick, från denna Klagodag,

Beundrad af dig sjelf, i marmorn mera härma?

Ja, tusen skilda värf, som födas af hvarann,

Som sig båd natt och dag ikring en tron utbreda,

At deras stridighet till Statens bästa leda.

Hans djupa rådighet i ögnablicket fann.

Lik Styrman ur sitt svalg, bland tusen dödars skara,

Vid skymt af minsta moln vidtager sitt beslut,

Så Gustaf från sin höjd han stormen såg förut

Och bergade sin köl till andra dagens fara.

Arbetarn i sitt skjul, af tröga känslor närd,

Kallsinnig i sitt kall, sin dörr bekymrad stänger;

En hemsk, oväntad tår sig ur hans öga tränger,

Han tror sig i sin sorg ej lifvets vällust värd.

Den Rike vid sin disk han stadens viner jäfvar,

Till staden Landtman flyr så nykter som bestört;

Den Arma gråtögd hör, fast i ett brokigt skört,

Hur kunga-klockans dön ikring hans hufvud bäfvar.

Du Kön! som aldrig än din harm tillbaka höll

Mot Nidingens försåt, den ingen dygd förlåter,

I dag din skönhet höjs, ju varmare du gråter

Till hämd mot brottets köld, då Gustafs krona föll.

ii. — Dikter till Gustaf III.
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Sprid rörande behag i små boitskymda tårar,

Opphvälf ett såradt bröst med krusflor och behag!

Och i din klagan sänkt, på denna Rlagodag

Glöm ända intill den din frihet närmast sårar!

Hvad gråt och ringningar och klockspels klagoljud

Och Gustafs grifte-sång kring malmar, torg och stränder!

Modfälta ja och nej af Främlingar och Fränder

Och Skalders häpna sång i torftighetens skrud.

Den Spädas hufvudhår, med svarta bindlar knutit,

Och Modrens hvita dok en ryslig åsyn ger;

Dess ögon tryckas ömt med klagan mer och mer

Intill den bleka kind, där strida tårar flutit.

Hvad olust, knot och qualm, hvad språng båd till

och från,

Hvar ålder hufvud-yr at dygnets hvila njuta;

Min pensel, hasta dig och denna målning sluta,

Med alt det våld och stoj, som gäckar griftevrån.

Dock under facklors blåst, som öfver Folket röker,

Och i dess gnistrors tramp oppdagas i sitt qual

Ett tårögdt Hjonelag af vördadt åratal,

Som med ett fromsint Barn sig fram i trängseln kröker.

Hör Fadrens hesa röst och Modrens trumpna svar,

Då Templet at bese hon fram med Barnet vandrar.

Ett suckande O Gud i hennes bröst än klandrar

Den bästa Ronungs död, som ännu krona bar.

Tungt båda, bäfvande, på svarta trösklar stiga,

Upplyftande sitt Barn åt Gustafs mausolée;

Fromt i hvarandras famn de gråta alla treo
Och, vandrande sin väg, i Templets portar niga.
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Men, de gå ej sin väg, de hviskas hvar vid ann

Och mellan Vakters vakt inlåta sig i frågor,

Kringhvärfda i ett moln af salfvor, rök och lågor

Och stumma vid ett sorl, som örat döfva kan.

Trots dragna klingors hot de gallren genomsöka,

Inhägnande en gård, af träd och grifter prydd;

Dess port gör hvar minut nyfikenheten brydd

At mot en envis arm en pressad trängsel öka.

Ett hvalf uppdagas klart vid Folkets sång och bön,

Som mildrar ögats blund och blodets mildhet väcker;

Längst från en strålig sky sig glittrande upptäcker

En skog i brutna hvalf, lik våren sval och grön.

Af Eko där förföljd, förträffligt Sångarn letar

Sin väg till tårars qual med en beveklig röst;

Han gjuter känslor in i Menigheters bröst;

Hans klagan och hans konst hvart dödligt öra retar.

Se! hvilken dunkel skog, där i cypressers skygd

De fordna Kungars stoft i grifterna bevaras;

Där stråla deras namn, där deras låf förklaras

Som tappra Höfdingar i Manheims gamla bygd.

De urnor nedanför, kring dessa vårdar stälde,

I strödda lampors brand en skymning helgad är;

Träng ögat till dess sken, så ser du ristadt där

Det år, då hvar och en sin burna krona fälde.

Beklagom Gustafs död! — Mitt minne mig opprör;

Mig tycks dess klara Hamn för mina ögon sväfva;

Hans leende behag at blodets bäfvan quäfva

Och hans otvungna röst jag tillber och jag hör.
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O Himmel, stärk vår bön! — Helt fast mitt hjerta menar

At i dess fromma Son hans fromma Afbild se.

Min Maka och min Son! — Kom, ögnen alla tre,

Hvad pränt och ristadt står på dessa resta stenar.

»Han sina Fäders tron med milda qual besteg,

At emot djerfhets trug saktmodighet bebåda,

Med drift och rådighet i allmän nöd och våda,

Och nödgad till sitt värn, i faran aldrig feg,

Han segren helgade åt Fosterlandets ära;

Han, mån om Kronans rätt, dess drätsel stadgade,

Han Folkets trygghet såg, han den bevarade,

Och Rikets sjelfbestånd mest låg hans hjerta nära.

Hans nit uppoffrade fullt sexton sålla år

At uti fredens skygd rättvisans helgd bevara,

At nära idoghet och vetenskaper para

Med fria konsters lif, hvars flygt den Vittra spår;

Han vitterheten, quäfd, utur sin dvala väckte,

Han Rikets styrka höll till säkerhet och vakt

Mot anfall och försåt. — Hans vishet och hans magt

Afvände stridens dön och krigets fackla släckte.

Krigsäran öppnade till slut en Kung sin famn,

För detta redan krönt utaf all annan ära;

Af faror mer kringhvärfd, mer de sitt öde nära

At öfvervundna bli vid ryktet af hans namn.

Hans tron den skakades, blott för at mer befästas,

Och Segren slösade i lagrar åt hans mod;

Hans hjerta, altid ömt om Undersåtens blod,

Utvalde fredens lugn at ej i stormen frestas.



Döden — i stormen förr så trotsad uppenbart —
Med Brottslingens försåt i lugnet honom fäller;

Midt i sitt ärelopp (ja, denna sanning gäller)

Föll Hjelten (ja, han föll). (Stor var han) (det

är klart).

Stor var han uti alt, i alla lefnads-skiften,

Störst i de svåraste, i döden — och dess qual,

Och när han saknas» . . . Ack! hvad tårar utan tal.

Vänd våra ögons gråt från denna kunga-griften!

Men än en enda blick mitt bröst förunnar er,

För'n vi i trötta fjät ur denna parken draga;

Se dessa kölars värn, dem tusen bloss uppdaga,

Inom de pelare, som svigta af trophéer.

Se där, sig lutande! — Se denna ädla Quinna,

Med svenska lejonet för hennas fötter sträckt;

Det är Fru Svea sjelf, som, häpen och förskräckt,

Sett Hjeltens varma blod i Mördarns fotspår rinna.

Dock inom denna skog träd närmre fram, min Son,

Och på din Moders arm din späda blick opplyfta,

Ur dessa urnors hvalf åt denna kullen syfta,

Som lik en ättehög oppdagas långt ifrån,

Bestrålad i en sky af eldars gyllne lister.

Min Son! märk på dess spets hvad sköldar och

standar!

Men Himmel, hvad jag ser! — Den fordna Landets

Far,

Hans bröstbild — Himmel, ack! mitt hjerta sönder-

brister.
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Din Skugga kräfver hämd; Rättvisa, sträck ditt slag

Intill de hjernors märg, som vallat Sveriges våda;

Men dock vid ångrens grät hur ljufligt at benåda

Likt din begråtna Vän, Kung Gustaf menar jag.

O, fromma Landets Far! ! ! Hvad bitter sorg och quida,

Från den din spira bär intill min ringa staf;

Ack, slockne snart mitt lif ! Ack, öppne sig min graf

!

Men hasta dig, min Son, och följ mig vid min sida.

De tunga ringningar mitt hufvud bryllar än,

Och ängslan steg för steg förlänger vägens fara;

Emedlertid må Gud vår unge Kung bevara

Som Fosterlandets hopp, dess stöd och första Vän.

Min Maka! kom at fromt dig med ditt dok betäcka,

Och låtom oss i frid hvarandra handen ge;

Mitt Barn! mins, hvad du sett — at Efterkommande

Utaf vår ringa Ätt till höga känslor väcka.

Förenom då vårt bröst i denna helga gård,

För'n vi en afskedstår på trogna kinder gjuta;

Kom at en älskad Prins, vår Hertig, innesluta

Inom vår tysta bön uti den Högstas vård.

Han lärt at böljans våld och vädrens välde styra,

Och under dess befall riks-skeppet räddas kan . . .

Här mellan blixt och blåst vårt Hjonelag försvann,

Och Skalden återtog bestört sin sorgelyra.

Men nattens kyla rår, och stjernans bleka brand

Ur molnet fladdrar fram, bestrålande vår hydda.

Må den Alsmägtige vårt Kungahus beskydda

Och fridens oljoquist bekröna tjäll och strand!
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I Rikets högste Män! I torden mig förlåta

Med detta Brödralag en suck, som gäller mest;

At ögats valda blund invig en hvardagsfest

At några ögnablick vår fordna Kung begråta.

O Gustaf, till ditt låf, ned i vår låga däld,

Förenad höjer sig den Quicka med den Tröga:

Ej något Snille föds, som ej med bortvändt öga

Begråter Gustafs död vid lyran, stämd och fäld.

Artisten med din stod till Ärans Tempel hastar;

Men skildra dina hvärf i händelsernas strid

Historiens ämne är, som äskar seklers tid,

För n hon sitt förråd tömt och trött sin penna kastar.
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N:o 70.

Skaldesång,

oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792

i Augusti-Orden och Carlbergs

Kongl. Orangerie

af C. M. B.

M: B:

Sen nyss i Zions gård dess portar blifvit slutna

Och suckar till vår Gud i stillhet där utgjutna

Vid hjertats fromma qual,

Så syns vårt måltidsbord med hvita linnen brutna

I denna blomstersal.

I hafven hjertats språk af Lärarns läppar njutit;

Han säkert er påmint, hvad feladt är och brutit

Inom vår Kungaborg,

Hvems mer än ädla blod i Mördarns fotspår flutit

Till all Europas sorg.

Välkommen, Svenske Män af ädel börd och ära,

At i er trogna famn hvarandras frid begära

Inom en verld så tung,

Där mörka händelser förvilla och besvära

En Gammal med en Ung.



Påminnom oss vår lust i denna blomstersalen

Vid foglens lätta flygt ur björken och till alen

Med sång i hvar allé!

Af Pukarn hvirfvel slogs, af Skalden höllos talen,

Och skotten blixtrade.

Från denna glada dag ett år nu fullt försvunnit,

Då ögat mellertid i strida tårar runnit

För Fosterlandets Far.

Knappt än ett manligt bröst med sveda öfvervunnit

Så bittra sorgedar.

Dens blickar mer ej syns, dens hurra mer ej hviftas,

För hvilken dessa band vid altarborden skiftas

Till minne af hans dag.

Ej glädjens sångechor af Snillets Bröder stiftas

Med.fordna lifsbehag.

Dock, vörda den Försyn, som jordens troner skakar,

Och vet, a t till dess hämd ej krigets fackla sprakar

Ur Fosterlandets famn.

En Skyddsgud Himlen sändt, som öfver Sverige vakar

I Gustaf Adolphs namn.

Ej Manheims gamla bygd en dödlig magt förfärar:

På hafvet råder Carl, Neptun hans vimpel ärar,

Och fruktansvärd är den;

Till lands med varma spann i segerlystna härar

Prins Carl är Segraren.



I Rikets milda värf Prins Carl han är densamma,

Så redlig, öm och stolt, som under Höglands flamma

Hans blick till Sverige vändt,

Då kring hans kölar sågs Tritonerne anamma
Neptuni Medregent.

Förenom då vår bön för Fosterlandets lycka,

Bekänn en Öfverhet, gån at dess tron besmycka

Med hjertan ifrån er!

Kom, Bröder, vid min sång, kom at med mig uttrycka:

Kung Gustaf är ej mer!-

Sång.
Mel. af Kapten Kraak.

Gustaf, Gustaf år ej mer!

Bröstet all sin sveda röjer

Och till den som hjertat ser

Fromt sin bittra klagan höier.
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Underdånig

SKALDE-SÅNG

På

Hans Kongl. Höghets

HERTIGENS af SÖDERMANLAND

höga födelse-dag

den 7 October 1792.

Uppläst

vid måltids-logen i

Samfundet Pro Patria

af

C. M. Bellman.
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M: B:

Neptun, höj dig i dag bland kulna vindars qual,

Högtideligen krönt, din hälsning at bedyra,

Omfamna Nymfens länd, som räcker mig min lyra,

Och sträck ur dimmors rök din gaffel, klar och sval!

Tritoner, bugeri er vid böljors svall och dunder!

Najader, nigen djupt i gungande behag!

Bacchanter, hvar och en, den gyllne bägarn tag,

Och, Flora, vrid din krans i de nedbrutna lunder!

Med lyran i min hand och trohet i mitt bröst,

Väckt af en gudablick, jag häpen henne fattar;

Re'n ämnets dyra vigt den ystra Skalden mattar:

Hans hjerta sä förtjust som bäfvande hans röst.

Men i min tanke-eld min Hjeltes ära strålar

Bland tusend vimplars bloss, kring längst okände haf

;

En rysning i min blod mitt slutna öga gaf

Vid glansen af den prakt sig för mitt snille målar.

Men hvilket ögonblick så tjusande som hår?

Bäst till Olympen lyft i Skalders ljufva dvala,

Jag lyran höja vill och om min Hjelte tala.

Prins Carl, o! dyre Prins, dig jorden dyrkan bär:

I Templen sång och bön fromt till den Högsta höjes

Med nederböjda knän och varma hjertelag;

O! huru altid dyr, din dyra fö.dslo-dag

För Sveriges sanna väl i lugn och stormar röjes.
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Hvad prakt i ditt palats på denna högtids-dag,

Och ned till minsta tjäll hvad nöjen där at njuta!

Vid måttlighetens bord i kannorna de gjuta,

Och Hoglands-Hj eltens skål gladt klingar lag från lag

:

Den tappre Riddersman med lagrad hjessa bugar,

Den lärde Samvets-man ett lydigt hjerta ter,

Den trefna Borgersman din vaksamhet tillber,

Och Landtman ej en suck utur ditt inre trugar.

Träd fram, o Menighet! Prins Carl han hälsar dig.

Gäck, träd i Templen in bland Helgedomens Fränder!

Re'n Zions Väktare med kalkarna i händer

I mörka sorge-släp till jorden buga sig.

Vid deras djupa steg, hvad glans i Templet råder!

Ett stråligt Jehovah från deras bröstduk går,

Och under korsets fot, där altar-bordet står,

Utbreder sig dess duk i hvita veck och våder.

Hör orgelns dubbla chor i starka stämmors klang

Utvidga sina dön med tungt basuna-dunder

Till låfsång och beröm af Himlens verk och under,

Som, då Kung Gustaf föll, bar Carl en konglig rang.

O! fromme Väktare, som där din kalk ifyller,

Sänk djupa nigningar för en osynlig Gud,

Välsigna Hertigen och vänd dig i din skrud

Emot den klara disk, som dagens ljus förgyller.

Och du! du Verldars Drott! O! du Alsmägtige,

Som lj ungar från din tron och Härarne förskräcker,

Ändock ur molnens brak dem Frommom du upptäcker,

Till dyrkan af din nåd, din mildhets altare.
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Ingjut din hälso-kraft i Hjeltens varma åder

Och gör dess konga-värf båd lyckligt, sällt och lätt!

Bekröna stads vår tron, den dyra Wasa-Ätt!

Hör oss, Alsmägtige, och gif oss dina nåder!

Aria.

Hjertat kan sitt qual ej dölja,

Store Prins! vårt bröst så kär!

Dina dyra åldrar följa

Rikets mödor och besvär.

Oväns kölar, rad i raden,

Brustit vid din hjeltemagt.

Må du i den helga Staden

En gång bo i Gustafs trakt!
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Den 31 October 1792. — Bacchi källare.

Skuren edra kärl i quäll

Blanka intill morgondagen,

Och min bägare så ställ,

At han blir islägen

!

Gustaf Adolph — klang, Bacchanter! —
I mitt hvalf din dyrkan stor!

Klang, Apollos Emigranter,

Vid er lyras sorgeflor!

Sjungom vid mitt krönta sprund,

Där jag tunnan grensle rider,

Sjung om Gustaf Adolphs tider!

Sjung vid tunnan, du min Kund!

Gustaf Adolph — klang, Bacchanter! —
I mitt hvalf din dyrkan stor!

Klang, Apollos Emigranter,

Vid er lyras sorgeflor!

Vinets stolta Ämbetsmän

Och Besökande kring tunnan,

Vördsamt för mig stigen unnan,

När iag hö i er bägaren!



Gustaf Adolph — klang, Bacchanter

I mitt hvalf din dyrkan stor!

Klang, Apollos Emigranter,

Vid er lyras sorgeflor!

Bacchus ned pä trappan stiger,

Ramlar utföre och niger

Och med hand på carafin

Ler åt sitt champagne-vin.

Gustaf Adolph — klang, Bacchanter

I mitt hvalf din dyrkan- stor!

Klang, Apollos Emigranter,

Vid er lyras sorgeflor!

Gustaf Adolph! Bacchus ränner

Som en Munnskänk i ditt Hof
At traktera dina Vänner

Med ditt nådiga förlof.o
Hvem kan dig en skål förneka?

Konung Gustaf Adolph, hör:

Gracerna kring dig de leka,

Bacchus bägarn till dig för.

Var tapper, quick och vig

Kring Gustaf Adolphs sida!

Låt bägarn bland oss skrida

Och sjungom nu med mig!

Låtom oss nu kransar vrida,

Gustaf Adolph, just åt dig!



Hjertat dig sin dyrkan ger,

Gustaf Adolph, vid din ära!

Minsta Nymf din bild tillber,

Hjelten nalkas vill dig nära!

Sjungom, Kamrater, i glädtiga lag!

Sjungom för Fröjas små glädtiga Ungar!

Sjungom för Vänner och sjungom för Rungar

Bacchus, bvar är du? Jo! här är just jag!

12. — Dikter till Gustaf HL
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Till

KONUNGEN.

Min hand upprest vid glömskans flod

Ät Gellert än en ärestod,

Där dygd och snille paras.

Hans grifte-kärl i Floras gård,

Hans lyra inom Skalders vård

Bör lagerkrönt förvaras.

[1 nov. 1793.]
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N:o 74.

Högborne Furste, Allernådigste Herre!

Eders Konglig Höghet nära

Bor jag inom dess palats

Med den stolta föresats

At Regentens mildhet ära,

Fastän gallren tungt förfära,

Där min skugga fått sin plats.

Nu Anacreon kan tänka

Misslynt pä sin luta slår.

Gläd hans utsigt för i vår

At, där Mälarns böljor blänka,

Mig på Drottningholm nu skänka

Blott en byggning på ett år!

Norrby, öm, med dessa rader

För min Hoglands-Hjelte står,

Ber Ers Höghet, som förmår,

At bland Drottningholms cascader

Och inom dess promenader

Jag en liten byggning får.



i8o

Våren bjuder foglen sjunga,

Biet svärma, gäddan slå

Och Zephiren då och då

Flåsa i Poetens lunga.

Gör ej mina dagar tunga,

Lät mig minsta stuga få!

Där skall vid min krönta lyra

Hjelten öfver böljorna

Aldrig höra 9a ira;

Nej, dess dygd skall jag bedyra.

Får jag dit mitt hushåll styra?

Eders Höghet! — svara ja! —

1794. Allerunderdånigst af

CMBellman
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Bed Bacchus framvältra sin tunna

Och kröna med blommor sitt sprund,

Bed Mars sina Söner förunna

Från fanor och pikar en stund:

Blott en stund at i glasena hälla,

Sjunga vivat gladt kring; Cythern

Och en måltid högtidligt anställa

Inom fönstrens gallrande jern.

När dmfvan pocalen fullblodar,

Så titta åt tunnan dit ner,

När Bacchus man tror och förmodar

Han mera i glasena ger.

Hvad ögona blunda och brinna

Och hjertat klappar så här!

Klang, nådiga vår Hertiginna,

Klang! Posterna ropa gevär!

[18 maj 1794?]
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N:o 76.

Upläst i Augusti Orden

högtids-dagen d. 19 Aug. 1794

af Ordens Taleman

C M B

J Gustaf Adolfs namn vårt Samfund njuter skygd,

Ett namn, som Folkets frögd i blott sitt genljud hyser,

Så dyrkadt i vår Nord, som det i secler lyser

Och oss til minnes för två krönta Hjeltars dygd.

Ej under om vårt blod en stridig känsla väcker

Vid blickar åt den thron, der Gustaf nyss försvann.

Men under stormens hot, då tårefloden rann,

En Telning af hans Stam sin glada vår uptäcker.

J Carl Regentens namn framställs vår altar-skrud

At på så märklig dag med band och stjernor prydas.

Märk i den helga Bok, hvad plikter oss antydas

Om nit för Religion och Öfverhetens bud!

Af jämnlikhetens gift vår vandel ej befläckas,

Fast mer, vårt blod uprörs mot tidens raseri,

Då Templen redas til at mördar-kulor bli

Och alla åldrars brand af stridens, åska släckas.



1 83

Lofsjungom då den Gud, som Sveriges öden mätt

Til rolighet och lugn vid andra länders våda!

Se dit åt — bäfva — gråt — och suckande beskåda

Än rykande en stad, än ljungande en slätt!
—

Märk i den mörka natt en Mor sitt Foster bära,

Uplyst utaf det sken från hännes koija går!

Men jagade i flykt med hungren i hvart spår,

Hvad millioner Lif af Himlen bröd begära!

Så frögda dig som Svensk inom ditt lugna tjäll,

Det fridens oljoqvist förskönar och bepryder.

Du fredas af din Kong, när du Regenten lyder,

Och redlig i ditt kall du altid andas säll.

När tidens afton nås och stormarna förfära

Och Charon bärgar dig som gammal eller ung,

Så drag din sista suck med ömhet för din Kung
Och, under vägens rodd, sjung högt Regentens ära!
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Den gamla Gubben blifver ung,

När han hör nämnas Sveriges Kung,

Och Barnet vid sin skallra ler,

När det sin Konung ser.

Så lefve Gustaf! Himlen gif,

At Sverige må ditt dyra lif

Det älska, likså vördnadsvärdt,

Som du har Sverige kärt.
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Stormägtigste Allernådigste Konung!

Med en blek och vissnad lager,

Snärd i Carons svarta nät,

Inför Eders Maijestät

Ur mitt mörcker jag mig drager

Till dess thron i all sin glantz;

Sorgligt jag mitt bröst uplåter,

Sen Apollo fordrar åter

Båd' min lyra och min krantz.

All Olympens Skönhets-skara

Niger djupt med öm förtret,

Vill i underdånighet

Eders Maijestät förklara,

At jag lagt min lyra ner.

Ach ! om Guden halp min tunga?

At jag lyckligt kunde siunga

För Monarcken ännu mer,



Lycklig kunde jag då skattas,

Då framförde jag min bön,

Hur vid Kungens tjenst och lön

Blott en nådig Fullmakt fattas

För Secterarn, mer eij ung.

Kammererarn lika menar

Och sin bön med min förenar

Hos en mild och rättvis Kung.

Alldraunderdånigast

af

Carl Michael Bellman
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Till

Hans Kongl. Höghet Hertug F>edric Adolph

för en Capelian ifrån landet, at bli Hof-Predikant.

Om Ers Höghet mig tillåter

Af dess nåd ett litet rön,

Skall jag aldrig nalkas åter

Mera med så träcren bön.o
Hvad jag vågar ömt andraga

Är, vid Bibel och koftan,

At Hof-Predikantens kraga

Pryda må min Bond-Caplan.

Bland de lärde Levi Söner

Har han uttal jämt och lätt,

Skicklig uti sång och böner

Till Ers Höghets cabinett;

Får han Ordet där uttrycka

Med en vandel, from och god,

Önskas honom redan lycka

Af Ers Höghets ädelmod.
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N:r i

"Vår kärlek faller neder".

Allegro ma non troppo.

fe
Lan-dets Far, Du Mensk-% - he - tens He - der, Som

J
I

1 i

iuJ , J .fr
^

. J >i>
nr

1

r r 5^
kung-ligt hjer-ta har. Du vårt för - svar, Gla- da

il *=ém

dar En och hvar /if din inil- da spl - ra tar.

w
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N:r 2
'

"Käre Bröder, Drickom Gustafs skål!

Allegretto.

i 9 v *i
J K b i

—

K ä- re Brö-der, Dric-kom(7i/*-^a/pskål! Hjer-tat blö-der

I- m1-

f '

l' l"
-

Vid det fö- re - mål Se re- ge- rings- ro - ret

i-

r

Vef-vas in i flo - ret, Och på, Kim-gens hj er - ta

fr
i

sor-gen rår. A-dolpk bör ock sör-jas; Men vår säll-het bör-jas:



r r r

Såg Ty-ran-nen ra- sa,

Q r
Skål, gu-tår!

r—

r

Gtis-taf Wa-sa

Slet en blo-dig* spi-ra ur dess klor; Ooh till Sveri-g-es ä - ra

. i.'

f* Jl JiJ)llJ3f=Il J> JUl J>

™
r r -

Samt vår him-la- lä - ra Gus-tafA-dolphs la-g-er

mr J J

f
än-nu g"ror.

1 p p L_1

r
r 'r

rjrrff rJrrrr ltf
Him-mel, vi dig- bed-je: Gör du nu den Tred-je Li-ka stor!!!

— - ~T-J : 1
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N:r 3

"Bonden nu ler åt himmelens skyar".

Andante. s?r
P

Bon- den nu ler åt him- me- lens sky-ar, Vän-tar so -len

Han sår sin säd och min-net för- ny- ar Af en Wasa

m r
i

1

1

1'

på sin mark,

vår Mo-nark.
Bon - den plär sitt hjer- ta vi - sa,

i f i
f rffe

ps—
J—

1

U - tan hög-- hets för- be - håld, Gus-tafs Ätt, hvars

r=#—^

—

blod vi nu pri - sa, Som bröt först dess band och våld.

y-n—i—t—£ T p .
J J—

>

1 J^J—J »p—: •

^ r 'i rJ
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N:r 4

Gustafs skål! Den bäste Kung, som Norden äger".

rHnr-n 1
i k. A.. h

i

i

Gus-
f * i
te/fc skål! Den

r
bäs-te Kung*, som

r

Nor-den ä-ger:

rrr B r r
Han ej tål, At vigt-skåln o - jämt vä - ger

J~nn ^tt 6

r F r—

r

God och glad, Han D - skans röst för - ak - tar

r mm m
il» i> J> j) j) ^

Samt af-vak- tar Och be-trak-ta

4^1 r p p jgg=

r Dår-skap i sin grad.

|

P
|
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'Så lyser din krona nu, Kung Gustaf, dubbelt dyr
;

Marcia.m
Så fy- ser din kro-na nu, KungGtos-fo/dub-belt dyr, Och ditt

ijhj

F olk nu med t

P v P l* '

å-rar tiH ditt hjer - t i det fhfr. Gud och

NN
J

m
]

=\i=
Gud c>ch Kl

0-

j m i

ing", Gud och ICung*, är Fol-k ets r

»»

öst, är

4
- (

. r i

» r
i

o 1*
8 T I
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Sven-ska Fol-kets r
v..

1

cii iiv cu : jvujig Gus-taf a,r vår Far! Kung*

» J i

=rtft
E

Gus-taf är vår Fir! Eu - ro - pa be - und-rar en så

iJl f . . hi ...._!
m^-^i [7

* é—i-4
ä - del Mo-nark, S

11'^,' i

ir p n
kung"- lig", så vit -ter och i

u n i &
LjJ—Li_F

—

j-j

vi" P i 1

yg* - den så stark.

i i' é g r M=
Hvem vilL ic - ke kys - sa din

r r uf -

m m 1 m m



spi - ra, din h£

-é~r— r J J J <

ind, Hvem vill

J .

ic - l:e lef - vji och

1

i }$ r lJ f

n

0
t9

ii iim
dö i ditt Land? V fö

•J-

1 - ja dig-, Vi isrl - la dig-, Och

fe J-^j 1

6mm at
3 1

j
J

t

in i dö- den blir vår kär- lek

\sl i i i j J 1 J j q

ILJ V V 1 =E=1
dyr - bar och sann. Vår

iJT7 j j

r , " '
r
— — p r p

1

|

mil-de Kung-., lef-ve ]

i V.i iii

lan! Vår nifl-de KUJljS lef-ve 1tan!

J



N:r 6*

'Hafvet squalpar, jorden gungar

ÉÉiip |
J—

J
j ;,

|

Haf-vet squal - par, jor- den gvm - gar, So- lens

pPPi UV
<< f¥* r r

g-lans blir mörk och svag-, När med

m J
ij

j m

Ovisst om melodien är autentisk.
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P3!
Som motIjun-gar Mot ett Folk, som flyr hans råd,

m

all den nåd han rö - jer Li- ka -fullt hans spi-ra

bö - jer Med ett dris tigt öf -ver - dåd.

5



N:r 7

"På vårt hemman vi sitta glada och fria",

Andante.

På vårt hem-man vi sit - ta g-la-da och fri- a,

Så och skä- ra och hväs-sa plog-bil och li - a.

b j c if f r ir-i

J Lf r -r r Pr
Pas-tän g-al - ten u - ti vår sti - a Dö - das,

r f r r r1"
e_r f [xPir i t r f i

fel
Li - ka- fullt skall mar -ken od - las och

r r
gö - das.

jjl
r r =
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N:r 8

'Så har nu vid Högland, god Vänner, så skett".

Så har nu vid Hog-- land, god Vän - ner, så skett, At

lag- -rar på gaf - feln, som Gu - dar ej sett, Han

éééé

Nep - tun, hvem kan det för - döl - ja, Med
hel - sar Prins Carl på sin bal - ja.

Si

?P *P 'r p p 'r
^ ' r p ^ r

Sen Prin-sen till - ba - kas sin hels - ning- be- redt, Så

[) ITT) m
lät han sin eld med vå-gen al-tid Fi - en-den föl-ja.



N:r 9

"Dyre Kung, var välkommen nu åter'

Tempo di marcia.

Dy- re Kung-, var väl-kom-men nu å - ter Från kri-gets larm i

h J) 1 K hl i hJi

b o-di - g a stig! Se ditt Folk, hur i gläd-jei det
^
»•rå-1 er Och i

stof-tet bu-gar djupt för dig! Har du dig mö-dat, ä - del och

0 L ,s= _^jp

stor, Med din Bro -der gått dö - den till mö - te, Så

utSrfi
i

1

,41.
I

J.ypM
öpp-nar ock Sve-a sitt skö -te, Om-fam-nar Gus-tafmeå sin Bror.



"Ur en präktig sky och låga",

Andantino.mm
Ur

• r
en präk - - tig- sky och lå - gra,

—4^-4—é-

0-

L—£—f* CsJ u- r r r 1

Vif - tad ö f - ver Nor-dens fjäll,

=m r clti
Vid en glans af

mnn s .
--

¥

f$
—n . » . r

ft
J ' r r r f=k
I - - ris' bå - g-a På Tri - to - - nens

o: j-rra j ^
:
" Ovisst om melodien är autentisk.
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N:r ii*

"0, hvad fröjd, som denna

Vivace.

i 9 h\ i - =f

dag".

fl h

m 0, livad fi•öjd som

L *

i

* * _r *

a

-

—

ta

den

M r i -

- na dag* Ia - om des - sa mu - rar 5>kän-ker!

--J—

|

m

m
ipiil

Homf-vet i sin fdg- - ring- blän-ker, Lik - som i min

mt -

# N— "

J- 1

Ovisst om nielodien är autentisk.



gal - - la jag*-
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Ock - så är bland

J J
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n

fj >j ir_r p^g^
ii - na Fä - der In - gen än så präk - ti g- se dd,m ^ 'CJL> -m

- f T J
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'

i

Som med hög- - sta rang- i bredd Bu - rit så - dan

ÉÉ fe?
färg1 till klä - - der

i J'J.
f
nij]ifiiaj r

i m 1
il I

fe?

I
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N:r 12

"Segrande Furste! Dagen svalckas"

Marche.

Seg-ran- de Furs-te! Da-g-en svalc-kas, Ca -ron din köhl med

bäf-van nalc-kas, Trum-mor-na tyst-na, Tri- to- ner-na lyst-na, När

du med o- li-ven häl-sar Nep-tun. The-tis helt djupt, den mäg-ti-ga

s
=

3|

Frun, Ni-g*er i vas-sen vid E-olsba-sun. Na-ja-der-na brot-tasocäi

m

vid ca-no-ners smäll Mot ber-g-en ska-ka si -na g-litt-ran-de fjäll.

rf
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N:r 13

"Kom, Apollo, gäck din Skald tillhanda".

Andante.

Kom, Ä- pol- lo, gäck din Skald till- han -da, Om mig* eg- - nar

\M> J J 1 i A M UlL=ni J J J J 1

t r r «r * > - '

p
<[

r r
1

kal -las din! Skänk mig- Ho-garths ö - g-a, eld och an - da,

£X

*y,\, %p > t 1

—
1 i

—

Lät hans teck - ning- lif - va min! Bi-e - dan min Skog-- g-a

i

é J /3j j
,u J>=N=j

r r c/r r
r

f

tungt i en dva-la Rö- ner söm-nens ro - li - ga g-räl

Pir >

Och re'n mig- tyc - kes vi-net squa-la Kring' min hjes-sa och min häl.

m
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N:r 14

'Då alt på Drottningholm af blixt och facklor ljungar

Andante.

w
Då alt på Drott - ning- - holm af

Pu - karns hvirf - lar stolt,

hvar-je till - ja g-un - g-ar, Fram -trum-las som sig-





N:r 15

'Bland de hvita tj all och tak".

Andante,

Bland de hvi-ta tjäll och tak, Un -der trä-dens silf-ver-gre-nar,

m
f B r 'r P r

Längst från Lap-pen med dess re - nar In - till Mä-larns frus-na vak

É

Märk! hur Pol -

k n> j:

kets dans och brak Rö jer

r j
1 p$

i mm /7\

g-ladt, hvad hjer -

1

at me - - - Vi ar. Mor - g-on -



rod - nan re - dan Jy - ser I Mo - nar - kens hvi - ta

fjät, Som ej för sin mö - da ry - ser Vid ett

r «—

4

tröt-tadt Ma - je - stat. Trom-pe-ten re - dan har Kring*

#1»
Gef-le mu-rar skal- lat; För - sy- nen Fol-ket kal - lat Till

llffl ',

1 N J r
'

p

1

',

1

TA,—råds med Lan-dets Far
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Andante con mot o.

!'
i' i' ii

i

i
Bon-dens slä - da Trös - tar sig, fast kyld och tung-,



glä - da,

m
% E pi - ra hö jes, Lyek - 1

^ 3

ig"

7

den som fromt åt -

3

r o

B J

nö - jes

4 5

M

1

r r
—

ed din vis - het

6
6 6 5

och din

9 5
4 3

dyg-d.

3—^
(

3 pr r i
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Andantino.

ii"
Pn n

i i i
! i m

Gus- taf, vi vårt låf hem-bä-ra

0:.*f T IP" fl, ft

i di

-tf—Ft
n famn så å, - re -

t »WWW,! »fm
full; Njut en Ti - ti san -na ä - ra At be - grå- tas på

"Sr

i

i r
mull, At be - gra-tas på din mull! Ack,hvad ö - gatsvar-ma

Q r—Q

pmm
flo - der Och hvar tå r ditt st 3ft till - ber, J

t r

)å kring

di - na ä - re - sto- der Ef - ter-verl-den fal- ler ner!
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Vivace.
CHOR

r ' r r rT7f-r f
1

r

™
r r r t r t r r t

Ja! mä di - na värf till Ri-kets be - rom För-skräc-ka de

i i N t
'

; # i

stol -ta, upp - el - da de sva - g*a Och du, i din

Egga

i
själ för Fol - ket så öm, Snart nju - ta ett

r r 1 ? F ¥
lug-npå ditt als -ka -de Ha - g-a!

MinP'J]ijjiii'Jiiw



230

N:r 16

"Hjertat dig sin dyrkan ger"

Andante moderato.

te
Hjer-tat dig' sin dyr - kan ger, Gus - taf

ir-

A-dolp/i,\iå din ä - ra! Mins - ta Nymf din bild till

KS

fe

r r r r
ber, Hjel - ten nal - kas vill dig* nä - ra!

fr i, r̂ "T
j.

1" r 1

t—*-*—ii—t—

i

Fil .Vin



N:r 17

"Sjungom, Kamrater, i glädtiga lag!"

Allegretto.

Sj un-g-om, Kam - ra - ter, i ^>läd- ti - g-a lag-!

i. ii. 1

3»:
' *f '

jj J> j I
j J) Jt

I
J>

L-f -' LLf
Sjun-g-om för Frö -jas små gläd -ti - g-a Un - g-ar!

i i i 'i i



Sjun-g"om för Vän -ner och sjun-g-om för Kun - g-ar!

^—

*

r

!-u ' e_e_r f
Bac-chus, hvar är du? Jo! här är just jag-!

Bac-chus, hvar är du? Jo! här är just jag-!



KOMMENTAR

1 6. — Dikter till Gustaf III.





Föreliggande samling av dikter till den kungliga

familjens medlemmar, omfattande hyllnin^skväden,

suppliker, skämtvers o. a., gör givetvis ej anspråk

på att inrymma alla bellmansdikter med rojalistisk

adress. Sådana finnas ju exempelvis även bland

Fredmans Sånger (nr 64 och 65) och Bellmans

dramatiska arbeten, medan i skaldens många här ej

medtagna patriotiska sånger ofta inflätats hyllningar

till de kungliga personerna. Denna volym har alltså

begränsats till ett lämpligt urval av dikter, vilka

direkt apostrofera konungahusets medlemmar och som

av skalden överlämnats till dessa eller som framförts

inom mer eller mindre officiella kretsar, i Augusti-

Orden, hos politiska celebriteter o. s. v.

Av de här sammanförda dikterna ingå följande

för första gången i en samlad upplaga av skaldens

skrifter: n:o 9 (Gustafs skål), n:o 14 (Om Ers

Maijestät tillåter), n:o 16 (Den Skatt, som vattnet

bär), n:o 30 (Nyss vid solens bleka rand), n:o 37
(Kung Gustaf lefver), n:o 46 (Snart vårt timglas

är utrunnit), n:o 50 (Prydd med den ära), n:o 58
(Dyre Kung, välkommen åter), n:o 66 (Bland

de hvita tjäll och tak), n:o 67 (Redligt känd du til

personen), n:o 71 (Neptun, höj dig i dag bland

kulna vindars qual), n:o 76 (j Gustaf Adolfs namn
vårt Samfund njuter skygd), n:o 78 (Med en blek

och vissnad lager).



2 Kommentar

Till de texter, som här återges, ha i kommentaren

ur handskrifter och tryck fogats varianter, varvid

dock i regel endast de i litterärt och innehållsligt

hänseende viktigare medtagits. Nedan förtecknas fler-

talet av de handskrifter och tryck, som begagnats

för textgestaltningen och variantapparaten:

I. Handskrifter.

Tillhörande Kungl. Biblioteket, Stockholm:

1) Bellmans JVisor (ryggtitel). Pärmstämpel: H:
U: D: G: (Hedvig Ulrica De Geer af Leufsta,

gift med greve F. C. Dohna). 4 bd; 20 X 17 cm.

Sign. Vf 24: 1—4. (Z> Gr).

2) Samling av Bellmans Poesier — börjad ar 176g.
Ryggtitel: Bellmaniade. Ägarenamn å titelbladet:

Ehrengranat. 1 bd; 19X11 cm. Sign. Vf 10. (Eht).

3) Tillfailige verser och Rim Skrifne och hopsamlade

innom Ett Hus Där Auctor finner sig Älskad och

wälkommen — Tilägnade Fru E: — W—m— (Eli-

sabeth Westman). Egh. utskrift (med und. av s. 1— 13

och s. 65). 1 bd; 19 X 15 cm. Sign. Vf 33. Fac-

simileupplaga utgiven av Bellmanssällskapet, Sthlm

1927. (EWii).

4) Allahanda (ryggtitel). Ägarenamn å pärmens

insida: Peter Jacob Hjelm. 3 bd; 21X16 cm. Sign.

Vs 65: 1— 3 . (Hjni).

5) JVisor och Verser; de fläste Bacchanaliske. Rygg-

titel: Atskillige Wisor och W ers er. Stämpel: D G
Nescher. 1 bd; 33X21 cm. Sign. Vs 69. (Nkr C).



Kommentar j

6) Wis-Bok. D: G: N: 1768. Ryggtitel: Skrefne

Wisor och Verser. Stämpel: D G Nescher. 1 bd;

21 X 16 cm. Sign. Vs 66. (Nhr 68).

7) Handskrift i blått sidenband, som tillhört

familjen Erik Palmstedt och innehåller bellmans-

dikter, tonsatta av Joseph Kraus. 1 bd; 18 X 27 cm.

Sign. Vf 37. (Past C).

8) Bellman. Skrifter. Schagerströms exemplar (ny

ryggtitel). 1 bd; 24 X 19 cim Sign. Vf 14. (Schgm).

9) Samling af Witterhet (ryggtitel). »Har tillhört

Elis Schröderheims broder, Hofrättsrådet Jör. Schr—m.

»

1 bd; 20 X 16 cm. Sign. Vs 83. (Schöni).

10) Versar af C. M. Bellman, 1791-94, mest till

Westmanska familjen (ny pärmtitel). Lösa manuskript,

mestadels egenhändiga, inlagda i foliopärm. Sign. Vf

34 . iVf 34)-

1 1) Bellmaus Skrifter. Orig. och afskr. (ny rygg-

titel). Lösa manuskript, inlagda i foliopärm. Sign.

Vf 36. {yf 36).

1 2) Bellman. Skrifter. Afskr. af Völschow (ny

pärmtitel). 7 bd; 20 X 16 cm. Sign. Vf 15: 1— 7.

(Vhw).

13) Diverse, samladt af C. M. Völschow. 1 bd;

20 X 16 cm. Sign. Vs 104. (VhwlT).

14) Samling af Wisor. Stämpel: D G Nescher.

1 bd; 21 X 17 cm. Sign. Vs 67. {Vs 67).

1 5 ) Tal på Hans Kongl: Mafl Vår Allernådigste

Konungs Dyra Födelse-dag den 24. Jannarii 17^3-



4 Kommentar

I underdånighet tolkat, lnnom Ordens-Samfundet af
den ig. Ang: IJJ2. Prydlig renskrift, ej egh. (jfr

nedan nr 28). Band i röd marokäng med guldpressning

(se bild s. jg). Gustaf IILs handbibliotek, nr 144.

1 bd; 28 X 23 cm. Sign. Vt 92. (Vt g2%

16) Körningens Återkomst förenad med Konung

Gustaf Adolphs Högtid dä Dess Statue-Eqvestre op-

restes Firad genom en underdånig Skaldesång i ett

Ordens Sällskap på Deras årliga Fäst af C: M: B.

Renskrift, ej egh. (jfr nedan nr 26). Guldfärgat

pappband. 1 bd; 23 X 19 cm. Sign. Vt 95. (Vt 95).

17) Bellman, Poetiska Arbeten till år 17 J2 (ny

ryggtitel). »Testamente till HerrDoctor A: G: Wikblad

efter undertecknads död. P. O. Åkerman.» 1 bd;

21X16 cm. Sign. Vf 2 3 . Utgiven av G. E. Klemming,

Sthltn 1872 (BPA). (Åkn).

Tillhörande Kungl. Vitterhets-, Historie- och Anti-

kvitetsakademien :

18) Wäfrim [fel för: En Stuf Rim~\ af 65 alnar

oppränd d. 24 Jan. ij8o. En längd ihopklistrat

regalpapper, upprullat på en kavle, i vardera änden

försedd med en förgylld trissa. Egh. utskrift. Se StU

III s. ^5 fT. Deponerad å Kungl. Biblioteket. (Esr).

Tillhörande Uppsala Universitetsbibliotek:

19) Smärre Cantater af Bellman, satte i musik af
Kraus. Avskr. av Fr. S. Silverstolpe, huvudsakl. efter

Vf 21 och Vf 37 i Kungl. Biblioteket. Inhäftade:

två e^h. utkast av Kraus, därav ett till dikt n:o 66
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i denna utgåva. 1 bd; 25 X 31 cm. Sign. Vokalmus.

i hdskr. 57, 3 a, 52. (BnKs).

20) WisBok. För Mademoisselle Ulrica Maria Riseli.

6 bd; 21 X 17 cm. Sign. V 21 o— t. (Rsf).

21) Samling af Wisor (ryggtitel). »Arbete på

sådana stunder som eij til nyttigare kunnat användas

under warelsen i Canton Ar 1772.» Ägarenamn:

Carl Treutiger. 1 bd; 16 X 10 cm. Sign. V 2 1 b.

(Ttr),

Tillhörande Lunds Universitetsbibliotek, De la

Gardieska arkivet:

22) Samling af Poesie, Tom 5. 1 bd; folio. Sign.

Cod. XII: a 24.' (DlGe 5).

23) Blandade Ämnen, Tom 56. 1 bd; 22 X 18 cm.

Sign. Cod. Collect. 1: 5. (DIGe 4:0 i: 5).

Tillhörande Linköpings Stiftsbibliotek:

24) Bellmans Ännu otryckta Sånger (ryggtitel).

Har tillhört P. A. Sondén. Innehåller: Samling af

ännu otryckta sånger af C. M. Bellman. Första Bandet.

Upsala 18 1 3 (Sdn /); Andra Bandet. Upsala 18 13

(Sdn 2); Bellmanniana (Sdn 3). 1 bd; 23 X 18 cm.

Sign. W 57.

Tillhörande Bondeska arkivet å Ericsberg:

25) Samling af Swenska Wisor. Skinnband med
pärmstämpel: S. C. W. (Samuel Christian Wallén).

14 bd; 21 X 17 cm. (Whi).
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Tillhörande Sällskapet Par Bricole, Stockholm:

26) Underdånig Skällde-Säng pä Hans Kongl. Höghets

Hertigens af Södermanland Höga Födelse-dag Den 7.

Octobr. 1792. Uplast Vid Maltids Logen I Samfundet

Pro Patria af C. M. Bellman. Renskrift, ej egh. (samma

handstil som i nr 1 6 ovan). Guldfärgat pappband.

1 bd; 20 X 16 cm. Sign. 5325. QPB).

Tillhörande arkivarie Ivar Simonssons stärbhus,

Stockholm:

• 27) Handskrift i pappband med grågult, sprängt

överdrag; starkt fuktskadad. 188 paginerade sidor.

1 bd; 20 X 17 cm, Proveniens okänd. {Sim).

Tillhörande grevinnan Eva af Ugglas, Stockholm:

28) Tal Pä Hans Kongl: Mafl JVär Allernädigste

Konungs Dyra Födelse-Dag den 24. Jan: Ij8j. I

underdänighet tolckat Innom Ordens-Samfundet af den ig.

Aug: 1JJ2. Pärmstämpel: S. a. U . . . (Samuel af

Ugglas). Prydlig renskrift, ej egh. (samma handstil

som i nr 1 5 ovan). Band i grön marokäng med
guldpressning. 1 bd; 29 X 23 cm. (SalJ).

Tillhörande direktör Erik Wirén, Stocksund:

29) Innehållsförteckningar till »Pot-Pourri eller

Samlade Skrifter af Carl Michael Bellman dels Trykta,

dels Original Maser, dels tillförlitliga Afskrifter. Bell-

manska Sällskapet förärade af Fredman [Adolf Bellman]

1832.» 8 foliosidor. Har tillhört Adolf Bellman och,

senast, Isidor Bonnier. Fotostatkopia finnes i K. B.

(ÄBn).
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30) Visbok i pappband med ursprungligen grågrönt

överdrag. Ryggtitel (defekt): Bellman. Ägarenamn:

E. W. Weste. Smärre rättelser i texten egh. införda

av Bellman. 1 bd; 22 X 17 cm. Har tillhört C. Eich-

horn (se Eichhorn I s. 418 hs. nr 14). (Weste).

II. Tryck.

1) Samlade Skrifter af Carl Michael Bellman, utg. av

J. G. Carlén, I—IV, Sthlm [1855-] 1861. (C77).

2) Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny samling,

utg. av C. Eichhorn, I—II, Sthlm 1877. (EU).

3) Fredmans Handskrifter, Uppsala 18 13. (FHS).

4) Valda Skrifter af Carl Michael Bellman [utg.

av P. A. Sondén], I—VI, Sthlm 1835-36. (SU).

5) CM. Bellmans Skaldestycken, efter C M. Völ-

schows manuscripter första gängen utgifna, I—II, Sthlm

18 14. \ VU).

Stavningen i den här tryckta texten följer, då ett

Bellmans egenhändiga manuskript legat till grund,

originalet. I övriga fall, då texten vanligen utgår från

samtida tryck eller avskrifter med mycket varierande

stavning, har denna normaliserats, varvid som »likare»

i första hand använts Svenskt och Fransyskt Lexicon,

Sthlm 1807, av E. W. Weste.
1 Genomgående har

följande normalisering skett: användningen av stora

bokstäver har inskränkts och gjorts mer konsekvent

1 Om denne framstående lexikograf, hans förbindelser med Bell-

man och medverkan vid utgivningen av Fredmans Epistlar, se Bell-

mansstudier V, Sthlm 193 1, s. 40 fF.
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än i de samtida trycken och handskrifterna; varje

versrad har erhållit stor begynnelsebokstav; kursiv har

använts för namn på personer, som särskilt apostroferas

i dikterna; w återges med v; interpunktionen har

kompletterats och på nödiga punkter ändrats. De ofta

rätt godtyckliga ombytena av stilsorter i manuskript

och tryck ha här endast i begränsad utsträckning mar-

kerats; i en del otvivelaktigt sammansatta ord ha

bindestreck utsatts; en och annan förkortning har

upplösts. — I den mån dikterna kunnat dateras, har

tillkomsttiden angetts inom klämmer vid slutet av

dikten, för så vitt den ej redan funnits utsatt i över-

skriften. Dikterna ha ordnats i tidsföljd och numrerats;

sist följa tre stycken odaterade.

För varje dikt anges i kommentaren de handskrifter

eller tryck, i vilka den förekommer; signum med
kursiv i den inledande översikten betecknar den hand-

skrift eller det tryck, som ligger till grund för den

här givna texten; inom parentes anges den första större

upplaga, vari dikten offentliggjorts. Avvikelser från

den handskrift eller det tryck, som lagts till grund

för texten, utmärkas genom en före resp. anm. satt

asterisk; avvikelser på grund av ovan angiven nor-

malisering ha ej registrerats. Textanmärkningarna ha

för varje sida samlats för sig och satts före den övriga

kommentaren. Beträffande de förkortningar, som an-

vänts i kommentaren, hänvisas dels till ovanstående

förteckning på nyttjade handskrifter och tryck, dels

till en i slutet meddelad förkortningslista.o
Utom den textkritiska del, som ovan berörts, om-

fattar kommentaren liksom i föregående volymer

även en illustrerad, huvudsakligen person- och kultur-
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historisk, vilken syftar till att göra läsaren förtrogen

med bellmansdikternas miljö. De språkliga förkla-

ringar, som bifogats, avse i regel endast att ge upp-

lysningar om för den möderne läsaren mera svårför-

ståeliga ord.

I musikkommentaren har, så långt det låtit sig göra,

utretts, vilka melodier Bellman begagnat till de dik-

ter, som med visshet eller med största sannolikhet

sjungits. Vanligen har det gällt att med ledning av

vissa hänvisningar fixera melodierna eller åtminstoneo
förslagsvis angiva sådana. Musikkommentaren har vi-

dare sökt att, i den mån det varit möjligt, klargöra

melodiernas ursprung. I några fall har anlitats den

Par Bricole tillhöriga handskrift, som omnämnes i

kommentaren till StU IV, s. /.

Textredigeringen har ombesörjts av fil. lic. Olof

Byström, vilken även utarbetat kommentaren, med
undantag för det avsnitt som berör musiken; för detta

liksom för redigeringen av musikbilagan svarar docenten

Gunnar Jeanson Utgivarne bedja att få rikta

ett varmt tack till de personer, som på ett eller annat

sätt varit dem till hjälp, framför allt till bibliotekarie

Nils Afzelius, rektor Ragnar Ekholm och brukskassör

Arvid Stålhane, vilka samtliga tagit ingående del av

korrekturen och gjort en mängd vårdefulla påpekanden;

brukskassör Stålhane har dessutom utarbetat registret

till kommentaren. Kamrer Isak Byström har med stort

intresse bistått vid korrekturgranskningen. För lån av

handskrifter stå utgivarne i största tacksamhetsskuld

till framlidne förste hovjägmästaren friherre Carl Gott-
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hard Bonde å Ericsberg, till bokhandlare Arvid

Mårtensson, Göteborg, och grevinnan Eva af Ugglas,

Stockholm, samt till Sällskapet Par Bricole, Stockholm,

och dess arkivarie, direktör Erik Wirén, Stocksund.

Stockholm i dec. 1937.

Utgivarne.



N:o i. Sdn 3 s. 25 (avskr. ur följ.). — Lärda

Tidningar, nr 38, 14 maj 1759. — (EU 2 s. 6.)

'^Överskriften i Lärda Tidn. : 'Öfwer Hans Kongl.

Maj:ts wår Allernådigste Konungs Höga Födelse-

Dag, den 14 Maji, är följande underdåniga Lyck-

önskan insänd:'. — Konung Adolph Fredric fyllde

denna dag 49 år. Själv var Bellman blott 19 år

gammal.

r. 1 3 seder, d. v. s. ängla-seder. — r. 15 äldreus

längsta mal= den högsta ålder.

2.

N:o 2. Sdn 2 s. 52. — (EU 2 s. 18-19.)

Bellmans hyllningsverser anknyta denna gång tyd-

ligen till den koppympning, som några av kunga-

husets yngre medlemmar lyckligen genomgått. Med
tidens metoder var skyddskoppympningen en inga-

lunda ofarlig procedur, och de kungliga personernas

hälsotillstånd följdes därför under dessa veckor med
den största uppmärksamhet. Förböner i kyrkorna

höllos för vederbörande — kronprinsparet, Fredric

Adolph och Sophia Albertina — men den 28

mars, då Bellmans verser äro daterade, meddelades

äntligen i en bulletin, att »Kopporne äro nu redan
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torckade och affalne, samt Deras Kongl. Högheter

genom Guds nåd fulleligen til hälsan återstälde»

(Inrik. Tidn. 3°/3 1769). Kronprinsens tillfrisk-

nande inspirerade även Olof Bergklint till en dikt,

eposet Gustaviaden.

r. 4
*
'Melodi: ej i Sdn.

r. 2 Konungen: Adolph Fredric.

S. 3.

r. 11 *Melodi: ej i Sdn.

r. 1 Drottningen: Lovisa Ulrica. — r. 23 dyr=
högtidlig.

S. 4.

r. 3 sjunga chor, d. v. s. i chorus, samfällt.

S. 5.

N:o j. Strof 1-2: Sdn 2 s. 55; Dagligt Allehanda,

nr 267, 24 nov. 1770. Strof 3-4: Dagl. Alleh , nr

268, 26 nov. 1770. Strof 5-6: Sdn 2 s. 55-56;

Dagl. Alleh., nr 270, 28 nov. 1770. — (Strof

1-6: EU 2 s. 26-27.)

Den 24 nov. 1770 hade man i Stockholm »den

glädjen at se Hans Kongl. Höghet Prins Carl

lyckeligen återkomma hit til Kongl. Residenset med
förbättrad hälsa, sedan Hans Kongl. Höghet på Dess
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til Badet i Åken och til andra utrikes orter gjorda

resa warit frånwarande ifrån den 2 sistl. Apr. i 7

Månader och 20 dagar» (Inrik. Tidn.
26

/ 11 )-

Prinsens hemkomst föranledde en mängd versifierade

utgjutelser i Dagl. Alleh. — däribland Bellmans
— varöver Gjörwell beskärmar sig i ett brev av

den 30 nov.: »Gud nåde oss deremot för vår

vitterhet. Ingen drägelig vers har utkommit öfver

Prins Carls hemkomst, ehuru Dagl. Allehanda varit

uppfylldt med såkallade Fägneqväden, till och

med uppsatte af poeterne på gäldstugan» (Gjörwell-

Sylwan s. 31).

r. 3 och 15 Milda; Sdn: 'Milde\ — r. 18 död-

sens ; Sdn: 'dödens'.

r. 3 Milda Kung.: Adolph Fredric. — r. 7 den

varma floden: Aachens varma, svavelhaltiga hälso-

källor. — r. 1 1 Milda Drottning: Lovisa Ulrica.

S. 6.

r. 20 Sdn: 'samma dag'.

r. 4 dyr= högtidlig. — r. 7 Klockspel: om klock-

spelet i Tyska kyrkan, se StU I s. CXVI. —
r. 9 åren = åran. — r. 12 Sveriges Amiral:

prins Carl. — r. 19 ftigne-rim (fägne-quäde, m. fl.

liknande sammansättningar, vanliga i äldre poesi)

= glädjedikt.
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N:o 4. Vhw 3 s. 46, Vs 67 s. 4, DIGe 5 nr ^i 1

^,
Rsl 1 s. 90. — Dagligt Allehanda, nr 120, 3 juni

1771. -—
• (VU 2 s. 71.)

Den 30 maj 1771, på eftermiddagen, höll Gustaf

III sitt högtidliga intåg i Stockholm, dit han åter-

kallats från sin franska resa av budskapet om
Adolph Fredrics bortgång. Bland de festliga arrange-

mangen i huvudstaden må nämnas en stor äreport

på Hornsgatan i form av »en åttkantig Byggnad
i Dorisk ordning» (utförligt beskriven i Inr. Tidn.
3
°/5); den var uppförd efter ritningar av arkitekten

Erik Palmstedt, Bellmans ungdomsvän. Anspelningar

på den unge monarkens stolta traditioner från

Gustaf Wasa och Gustaf II Adolph återfinnas på
äreporten (se bild) likaväl som i Bellmans hyll-

ningsdikt. — Sången vann synnerligen stor sprid-

ning. I sina Hågkomster (Örebro 1862, s. 8)

berättar exempelvis Knut Lilljebjörn, huru han som

barn (på 1770-t.) fick »instämma i de sånger, som

vid bålen eller ölkannan uppstämdes till den unge

Konungens lof. I alla muntra lag hördes Gustafs

skal, den bästa Kung som jorden äger och Kära

bröder! drickom Gustafs skal. De sjungande blickade

härvid hoppfullt, med ögon våta af glädje och

tacksamhet, mot kommande dagar, lugnare än dem
de hittills öfverlefvat.

»

Eichhorn har i sin samling (II s. 30) upptagit

ytterligare en dikt från samma dagar såsom skriven

av Bellman, vilket den också torde vara. Den är

likaledes tryckt i Dagl. Alleh.-(nr 137, 25 juni

1 77 1), osignerad och lyder:



Kopparstick av J. Gillberg, överst avbildande C. G. Fehrmans minnes-
penning. Ur: Skåde-penningar öfver de Förnämsta Händelser som
tillhöra Konung Gustaf IILs Historia (utg. av B. E. Hildebrand,

Sthlm 1858).

17. — Dikter till Gustaf III.
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Den 2 Junii i 77 i

,

då wår Nådige Konung biwistade Gudstjänsten i

Stor-Kyrkan.

Slå Tide-Böckren upp 1
och skrif

Regenter til et ömt exempel,

Hur' Gustaf går til Herrans Tempel
Med et wälsignadt tids-fördrif.

Hans ord och tankar lika rena

För Swerges dyra Samfundsband,

Med Gud wil Han Sitt Folk förena,

Lycksalig dag för Kung och Land.

Överskriften saknas helt i hss. utom Vs 6j, som

har: 'Skål'. — r. 4 Käre; Vhw, Rsl: 'Kiära'. —
r. 9 in; Vhw: 'nu'. — r. 10-11 Rsl: 'sorgen

och på Kungens hierta rår,/ Adolph Fredric sörges'.

— r. 12 börjas; Rsl: 'börges'. — r. 1 3 Skal;

Rsl: 'drick'. — r. 1 7 Och; Rsl: 'Ja'. — r. 18

Samt; Rsl: 'och'. — r. 1 9 lager; Vs 6j, Rsl:

'lagrar. — r. 2 1 Gör du nu; Rsl: 'att du gör'.

r. 9 faret: sorgfloret. — r. 1 5 Tyrannen: Kristian

Tyrann. — r. 18 var himla-lära, d. v. s. till vår

himlaläras ära.

S. 9.

N:o 5. Sdn 2 s. 58-59. — Tryckt separat, 4:0, Sthlm,

1 77 1, Kongl. Finska Boktryckeriet, hos Johan
1 Samma begynnelseord hade Bellmän använt i en dikt vid

riksdagen 1769 (Eichhorn II s. 20).



Laverad teckning (monogram och vase färglagda i gult) av Erik

Palmstedt 1771. Kungl. Biblioteket.
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Arvid Carlbohm (K. B.). Dagligt Allehanda, nr 141,

29 juni 1771. — (EU 2 s. 33.)

Gustaf HT:s tal till ständerna på Rikssalen den

25 juni 177 1 var hans första inför denna för-

samling, till vilken f. ö. ingen svensk konung talat

från tronen sedan ett drygt sekel tillbaka. Gustafs

anförande, som trycktes och utdelades till alla rikets

socknar, »rörde ständerna ända till tårar», för att

citera Axel von Fersen; monarkens enträgna maning

till samdräkt och »upofFrande af alt hat, alla egna

afsigter för det Allmännas Wäl» -blev en tanke-

ställare för den korrumperade församlingen, som

blott alltför snart föll i glömska under de följande

stormiga riksdagsförhandlingarna.

r. 7 ej i Sdn och Dagl. Alleh. — r. 13 De;

Dagl. Alleh.: 'Och'. — r. 1 4 hjertat; Dagl. Alleh.:

'hiärtan'. — r. 22 Salomon; Dagl. Alleh.: 'Salomo'.

— r. 23 Kom; Dagl. Alleh.: 'Ack!'. — frän;

Sdn, Dagl. Alleh.: 'på'. — r. 24 ej i Sdn och

Dagl. Alleh.

r. 10 Adolphs trenne Söner: Gustaf III och hans

bröder Carl och Fredric Adolph. — r. 17 Landsens

Far = landsfader. — r. 18 ära-tal= antal år,

levnadsår. — r. 22 Salomon, Salomo, den vise

konungen.

. 10.

N:o 6. Vhw 3 s. 46-47, Åkn s. V—VII, Nhr

68 s. 116-117, Nhr C s. 88 a-b, Ttr s. 47-48.
— (EU 1 s. 172-173.)
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Dikten, som inskrivits i Ttr trol. 1772, torde ha

tillkommit äret förut, närmast väl under sommaren

(eventuellt i samband med Gustafsdagen, den 6

juli). I medio av juni 1771 hade ständerna samlats

i Stockholm, och Bellmans visa anknyter tydligen

till den pågående riksdagen: stroferna ägnas i tur och

ordning åt de fyra stånden, bönder, borgare, präster

och adel. Sannolikt har sången också avsjungits

inom någon krets av riksdagsmän. Såsom t. f. notarie

i bondeståndet 1771 hade Bellman givetvis tillfälle

att knyta personliga förbindelser med de politise-

rande folkrepresentanterna.

r. 2 *enl. Akn; ej i övr. hss. — r. 3 nu; Akn:

'han'. — r. 5 Han sår sin säd; Akn, Nhr C, Ttr:

'Ansar sin jord'. — r. 6 var Monark; Akn: 'vän

Monarch'. — r. 8 *förbehåld (så i övr. hss.);

J/hw: 'förbehåll'. — r. 9 blod; Nhr C, Ttr:

'namn'. — r. 10 *Som (så i övr. hss.); Vhw:
'han'. — r. 11 *Borgaren (så i övr. hss.); Vhw,

Akn: 'Borgarn'. — r. 1 3 *Vhw, Nhr 68: 'och

jorden'. — r. 14 har; Akn: 'bär'. — r. 1 6 *Älsken

(så i övr. hss.); Vhw, Nhr 68: 'älska'. — r. 19

Hör du; Akn: 'Hör nu'. — r. 21 *Uti (så i Akn,

Nhr 68) \ Vhw: 'i'. — r. 21-22 Nhr C, Ttr:

1 ditt bröst, där hjällten bor inne

Ödmjukhet för himlen haf.

— r. 22 Akn: 'Ödmiukhet Han för Himlen bar'.

— r. 25 han blir sekler; Akn: 'blifver Sec'ler';
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Nhr C, Ttr: 'blifwe sedder\ — r. 26 Nhr C,

Ttr: 'Så i Rom, som'.

r. 6 en W a sa, var Monark. I de tre första stroferna

torde Gustaf Wasa närmast åsyftas, medan den

fjärde strofen inrymmer en hyllning till Gustaf III.

Denne var, i likhet med sina syskon, angelägen

att betona sin härstamning från Wasa-ätten: Hol-

stein-Gottorpska huset kunde nämligen på mödernet

leda sina anor till Gustaf II Adolphs halvsyster

Catharina. I Bellmans rojalistiska diktning apostro-

feras därför Gustaf III, hans syskon och son

gärna såsom ättlingar av Wasa-huset. — r. 14

Mercurii staf: den av två ormar omslingrade stav,

med vilken köpmännens och jordbrukarnas gud

brukade avbildas. — r. 19 du Flock: prästerskapet.

. //.

r. 1 *och (så i Akn) ej i Vhw. — Nhr C, Ttr:

'Tag nu ditt glas och'. — r. 2 Dn, du; Nhr 68

:

'drick du'. — r. 4 *din Kung (så i Nhr C); Vhw:
'och kung'. — Akn: 'Bad' Din vän ock Kung
är Han'. — r. 6 Akn, Nhr C\ Ttr: 'Lefve

Gustaf! Sverjes Far!'

r. 1 vicHla =. veckla (runt livet). — bälte: ridders-

mannens bälte, svärdsbältet.

12.

N:o 7. Sdn 2 s. 57. — (EU 2 s. 36.)

Dikten har tillkommit, medan partistriderna vid

1 77 1 års riksdag pågingo som bäst. I oktober
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tvistade man om konungaförsäkran, och först följande

maj kunde Gustaf IILs länge uppskjutna kröning

äga rum.

r. 9 Första Gustafs; Gustaf Wasas.

S. 13.

N:o 8. Sdn i s. 67 och 2 s. 59. — (EU 2 s. 39.)

Dikten är skriven till Gustaf IIIis kröning, som

ägde rum i Storkyrkan den 29 maj 1772. Den
lysande ceremonien har som bekant förevigats av

Bellmans vän Carl Gustaf Pilo i dennes mäster-

verk, kröningstavlan i Nationalmuseum (se titel-

planschen).

S. 14.

N:o 9. Hjm 3 s. 95, DIGe 4:0 1:5 nr 10,

Rsl 1 s. 113, Ttr s. 153. — Hwad Nytt? Hwad
Nytt? nr 70, .17 aug. 1772, samt nr 65, 26 mars

1773. Talrika skittirigtrytk, bl. a. det som lagts till

grund för texten här: »Qwäden, sjungne wid olika

Tilfällen. Det Första: Swerge Sjung, Ditt nit kan

illskan etc. Det Andra: Wåld och Wäld', Och alt

hwad etc. Det Tredje: Gustafs skäl, Den bäste

Kung etc. Alle sjungas under en och samma egna

behageliga Melodie. » Sthlm 1772, tr. hos Wenn-
berg och Nordström (K. B.).

Gustafs skäl, som torde ha tillkommit någqn gäng

under våren eller sommaren 1772, fick sitt elddop

vid statsvälvningen den 19 aug., då den rojalistiska

sången blandade sig med hurraropen för den seg-

rande monarken. Carl Tersmeden, som denna dag
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fullgjorde uppdraget att säkra kungens välde över

Skeppsholmen och flottan, skildrar i sina Memoarer

(del 5, utg. av N. Erdmann, Sthlm i 9 i 8, s. 86 f.),

hur han framåt kvällen for över »till Holmen,

där Corps de gardiet
1

vid Bommen var fullt af

officerare och civila holmboar, som vid en stor bål

pounche roade sig och fått Bellman som Friesens
2

intima vän emellan sig, alla i full sång: 'Gustafs

skål, den bästa kung, som jorden eger', hvilken

Bellman då komponerat3 och de nu höllo på att

lära sig. — Jag var knappt inkommen, förrän

alla stodo omkring mig med en pokal, att dricka

konungens skål under sjungande af denna visa,

till dess jag bad dem litet vara tysta. 'Nu skall

ni, kära bröder, hålla upp litet, ty rättnu har vi

kungen här!' Jag gaf Fries ordres att skicka en

piquet af 8 man med en underofficerare att fälla

vindbron och bli där på post. 'När H. M:t rider

bort, skall vi med en hals sjunga Gustafs skal!' . . .

Jag omtalade konungens obeskrifveliga ädelmod mot

de arresterades fruar och anhöriga, hvilket gaf ett

nytt prof af glädje hos alla närvarande, så att

Bellman började en ny komposition i detta ämne,

men fick ej fullfölja, ty alla ville först lära

1 Högvakten, nära den gamla Skeppsholmsbrons landfäste.
2
Nils Fries (f. 1744, d. 179c), löjtnant vid galärflottan, sedermera

varvsmajor; »en hurtig och flink officer» enligt Tersmedens utsago.
3 Sången var av något äldre datum än Tersmeden här antar

(jfr ovan). När T. i sina anteckningar för den 14 dec. 1767 nämner
'»Gustafs skål och några flera supskålar», kan han inte gärna avse

Bellmans till konung Gustaf III riktade sång. Ivar Simonsson torde

emellertid bygga sin datering av Gustafs skål till »1766 el. 1767»
(Nordisk Familjebok, 3:e uppl., art. Bellman sp. 122 1) på denna
passus hos Tersmeden.
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Gustafs skal fullkomligare — dock utan att dricka.

— Vi väntade till kl. mot 11, innan H. M:t

med dess suite kom, och då konungen nådigt hälsat,

frågat efter anstalterna och fått underdånig rapport,

att allt var tyst och i god ordning, red han med
dess suite ett stycke utför backen, vände där om
och kom tillbakars. Sedan jag med hela svårmen

följt till vindbron och konungen där passerat,

började vi alla med en mund Gustafs skal, så att

han höllt med suiten och hörde hela första versen.

Han ropade själf helt högt: 'Tack för skålen!'

Melodien var allmänt känd som gardies-troupp.

»

Gustafs skäl vann i fortsättningen en utom-

ordentlig spridning och gav upphov till en mängd
efterbildningar på samma melodi. Vid sidan av

Bellmans efter statsvälvningen skrivna, mer seriösa

sång Sä lyser din krona nu, Kung Gustaf, dubbelt

dyr blev den det gustavianska skedets kungssång.

Ännu vid ävtäckningen av Gustaf IILs staty på

Skeppsbron i jan. 1808 bevarade melodin sin offi-

ciella rangställning, enligt en samtida skildring:

»De på Slottsbacken uppstälde Troppar defilerade i

parad förbi Statuen, då Krigsmusiken spelade Gustafs

Skål, under det Konungen, som sjelf täcktes anföra

dem, med dess Suite begaf sig åt Logårds-sidan

»

(Lorenzo Hammarsköld, Berättelse om Konung
Gustaf III:s Ärestod, Sthlm 1808, s. 30 f.). I

mer eller mindre förvanskad form möter man allt-

jämt den konungsliga melodin till en sånglek,

som kommit att bibehålla den gamla titeln Gustafs

skäl. Se f. ö. Bellmansstudier VI, Sthlm 1934,

s. 7 1 ff.
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r. 3 Norden; Hjm, DIGe, Rsl: 'werlden'; Hwad
Nytt? 1772: jorden'. — r. 5 Repristecken här

och i forts, saknas i Hjm, DIGe, Rsl, Hwad
Nytt? I7J2. - - r. 6 Ttr: 'Nögd och glad'; Hwad
Nytt? 1772: 'God och Nögd'. — r. 8 Samt;

Hjm, DIGe, Rsl: 'Han'. — r. 8-10 Hwad Nytt?

1772:

'Han betragtar,

Och afwagtar

Dårskap i sin högd'.

.— r. 11 *Sädan Knng (så i samtl. h^s. och Hwad
Nytt?}; Skillingtr. 1772: 'En sådan Kung'. —
r. 12 värd; Hjm, DIGe, Rsl, Hwad Nytt? 1772:
Tödd\ — r. 13 Rask; Hjm, DIGe, Hwad Nytt?

1772: 'Frisk'. — r. 14 Hjm, Rsl, Ttr, Hwad
Nytt? 1772: 'Han trotsar sjelfwa döden'. — r. 17

Aldrig; Hwad Nytt? 1772: 'Ej at'.

r. 7 Ilskans — hätskhetens (den hatfulla parti-

lidelsens). — r. 1 o i sin grad= i dess omfattning.

— r. 1 5 Wasa Ätt, se anm. till s. 1 o r. 6,

ovan s. 20. — r. 17 tuika = tveka.

S. IS.

N:o 10. Vhw 2 s. 66-67. — Almänna Tid-

ningar, nr 169, 4 aug. 1772. Hwad Nytt? Hwad
Nytt? nr 63, 23 mars 1773. Skillingtryck, t. ex.:

» Qwäden, sjungne wid olika Tilfällen » o. s. v.,

Sthlm 1772 (se ovan s. 21). De båda sistnämnda

trycken ha ytterligare tre strofer, tillfogade i slutet;

de äro tydligen skrivna först efter revolutionen den
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19 aug., osäkert om av Bellman (se EU 2 s.

42-43: »Enighet, En dygd som rätta svenskar

yrka» o. s. v.); i Hjm (3 s. 95-96) och Rsl (is.

1 1 3- 1 14) äro de fogade till Bellmans dikt Gustafs

skål (se ovan). — (VU 2 s. 69-70.)

Sången torde ha föredragits av Bellman själv vid

Svartsjö slott (se nedan), i kretsen av något roja-

listiskt sällskap. Slutraderna ljuda nästan som en

förtäckt maning till kungen att beträda handlingens

väg; dikten publicerades också betecknande nog först

i Gjörwells Almänna Tidningar, som under 1772
framstod som rojalisternas speciella organ och t. o. m.

bedrev en viss propaganda för ett förändrat styrelse-

skick. — Gustafsdagen firades vid denna tid den

6 juli; 1774 flyttades den emellertid till sin nu-

varande plats i almanackan, den 6 juni. Gustaf III

själv befann sig den 6 juli 1772 i huvudstaden,

dit han just återvänt från en kort badséjour vid

Loka brunn (Inr. Tidn. 6
/y).

Översbiften endast i Allm. Tidn. -— Efter fjärde

och nionde versraden av varje strof ha Hwad
Nytt? och Skillingtr. 1772 repristecken. — r. 10

vördnads; Vhw: 'kiårleks\ — r. 16 Folkets; Hwad
Nytt?, Skillingtr. 1772: 'Frihets'.

r. 4 Svartsjö Slott (se bild) hade — som ersättning

för det 1687 eldhärjade wasaslottet vid Svartsjö —
uppförts för Ulrica Eleonoras räkning på 1730-t.

efter ritningar av Carl Hårleman. Dennes eleganta

men mycket trångbodda rokokopalä, närmast avsett
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som jaktslott, utvidgades i början av 1770-t. med
stora flygellängor i norr och söder, som ritades av

C. F. Adelcrantz. Härskarinna på slottet var då

Lovisa Ulrica, under vars egid Svartsjö upplevde

sin sista glansperiod; drottningen fick här sitt änke-

säte, där hon troget tillbringade somrarna och 1782
slutade sina dagar. Den konungsliga anläggningen

degraderades 1888 till tvångsarbetsanstalt men
bevarar ännu i sitt förnedringstillstånd spår av

sin forna skönhet, framförallt åt trädgårdssidan

med dess orörda slottsfasad och stämningsrika park.

— r. 6 ilskan= hätskheten (partifanatismen).

16.

r. 3 Hjetpen; Hivad Nytt?; 'Hjelp hon'. — r. 6

nödens; Hivad Nytt?: 'dödens'. — r. 1 1 Är värdig

Nordens; Hivad Nytt?: 'Är wärd at Swerges';

Skillingtr. 1772: 'Är wärdig Swerges'.

r. 5 Uselhet= elände (den fattiges, sjukes o. s. v.).

— r. 18 Du af Wasa Stam, se anm. till s. 10

r. 6, ovan s. 20.

17.

N:o 11. Vhw 3 s. 43, Hjm 3 s. 72-73, Rsl 1 s. 1 1 2,

Sdn is. 35. — Almänna Tidningar, nr 189, 27 aug.

1772 (signerad: C. B.). Dagligt Allehanda, nr 192,

28 aug. 1772. Skillingtryck, bl. a.: »Wid Hans
Konglige Majestäts . . . Konung Gustaf Den Tredjes

tilträde til Sweriges Rikes Konunga-Thron . . .

Den Andra: Öfwer den 22 Augusti 1772. Så

lyser Din Krona nu Kung etc. . . . Sjungas under
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sina egna behageliga Melodier.» Sthlm 1772, tr.

hos Wennberg och Nordström (K. B.). — (VU
2 s. 75.)

Denna högstämda hyllningssång »Öfver den 22

Augusti 1772» torde närmast anknyta till den

segrande monarkens åtgärd denna dag att sätta de

vid statsvälvningen fängslade rådsherrarna på fri

fot — en försonlig och ädelmodig handling, som

i hög grad bör ha tilltalat Bellman. Sången ut-

mynnar också i orden: 'Vår milde Kung, lefve

han!' Man erinrar sig Tersmedens -ovan (s. 22)

citerade berättelse om hur konungens ädelmod mot de

arresterades fruar och anhöriga väckte allmän glädje

bland de på Skeppsholmen den 19 aug. församlade,

»så att Bellman började en ny komposition i detta

ämne, men fick ej fullfölja». Måhända erhöll alltså

skalden redan på revolutionskvällen själva uppslaget

till sin snart riksbekanta hymn Sä lyser din krona.

Anders Fryxell, som knappast kan räknas till

Bellmans beundrare, antecknar likväl om denna sång,

att den »i sin triumfatoriska herrlighet både till

innehåll och melodi blef mottagen med allmän

förtjusning och öfvergick för någon tid till ett slags

nationalsång. Ännu i början af detta århundrade

fick man ofta höra den med hänryckning upp-

stämmas» (Berättelser ur svenska historien, del 42,

Sthlm 1 8 8 1 , s. 230). Liksom Gustafs skäl spelades

vid avtäckningen av kungens staty 1808 (se ovan),

så kunde man då alltjämt som folksång få höra

Sä lyser din krona, till vars melodi man även

hänvisas i en av de vid samma tillfälle tryckta

skålsångerna (av O. Lundqvist).
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Bellmans båda entusiasmerande folksånger spelade

en ingalunda oviktig roll i den rojalistiska propa-

gandan efter statsvälvningen. Gustaf III kunde ej

undgå att lägga märke till skaldens insatser under

de kritiska augustidagarna, och åtskilliga tecken

tyda även på att det var vid denna tid, som kungen

trädde i mer personlig beröring med Bellman. En
antydan om det officiella erkännande, som nu börjar

komma skalden till del, ger sålunda Hwad Nytt?

Hwad Nytt? (nr 131) i ett stockholmsbrev av

den 5 no v. 1772, där det heter, att »Den bekante

Belman skal nu, som förljudes, erhållet en be-

hagelig pension». Se f. ö. Bellmansstudier VI, Sthlm

1934, s. 87 f.

* Överskriften endast i Skillingtr. IJ72 ; Sdn: T). 19

Aug. 1772'. — r. 3 lyser; Alm. Tidn., Dagl.

Alleh.: 'glänser'. — r. 4 Rsl: 'och ditt folk med
glädie till ditt hierta flyr'. — r. 6 *Giid och Kung
saknas i Vhw, som har r. 6-7 på en rad; här

följes bl. a. Rsl. — Är Folkets röst saknas i Alm.

Tidn., Dagl. Alleh. — r. 9 beundrar; Sdn, Alm.

Tidn.: 'beundra'. — en sa; Rsl, Sdn, Alm. Tidn.,

Dagl. Alleh.: 'sådan'. — r. 1 o dygden; Sdn, Dagl.

Alleh.: 'dygder'; Rsl: 'dater'. — Hjm : 'så witter,

så tapper och i dygder så stark'. — r. 1 1 och 12

*Me. (så i övr. hss. och tryck); Vhw: 'intet'.
—

r. 12 *dö (så i övr. hss. och tryck); Vhw: 'bo'.

— r. 13 följa; Hjm, Sdn, Alm. Tidn., Dagl.

Alleh.: 'följe'. — r. 13-14 Rsl: 'vi älske dig vi

hylie dig'. — r. 13-15 *på en rad i Vhw; här följes

bl. a. Skillingtr. IJJ2. — r. 14 hylla; Hjm, Sdn,
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Alm. Tidn., Dagl. Alkh.: 'hylie'. — r. 1 5 *blir

(så i övr. hss. och tryck); Vhw : 'är'. — Rsl:

'vår önskan trofast och sann'. — r. 16 *milde (så

i Sdn, Alm. Tidn.^); Vhw: 'milda'; Rsl: 'store';

Dagl. Alkh.: 'Mildaste'.

r. 3 dyr= dyrbar, majestätisk. r. 15 dyrbar

— hög, helig.

. 18.

N;o 12. Vhw 3 s. 4-5, Sdn 2 s. 60-61. — Nya
Almänna Tidningar, 1 nr 21, 27 jan. 1773. —
(VU 2 s. 74.)

Bellman uppvaktar här f. f. g. Gustaf III på dennes

födelsedag — ett tecken bland flera på att skalden

efter statsvälvningen trätt i mer personlig förbindelse

med kungen (jfr ovan). Gustafs födelsedag fick

detta år ett särskilt högtidligt förlopp; sålunda ut-

delade konungen på Rådhuset guld- och silver-

medaljer åt medlemmar av stadens borgerskap »til

belöning för visad trohet och mandom vid den i

Sverige skedda lyckliga förändringen». Bland silver-

medaljörerna kunna nämnas Bellmans vänner, gross-

handlaren Peter Helin och gulddragaren Widman.
På aftonen avbrändes ett fyrverkeri från Strömsborg.

Överskriften i Vhw, Sdn: 'Till konungen d. 24.

Janua: 1773'. — r. 5 alla dagar; Vhw, Sdn:

'natt och daggar'. — r. 6 hans; Vhw: 'thess'; Sdn:

'dess'. — r. 10 Milde; Vhw: 'milda'. — r. 14

— Dikter till Gustaf III.
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Vhw, Sdn: 'under enighetens talk'. - - r. 16 Red-

ligheten^ Vhw, Sdu: menlösheten'. - - r. 1 9 ej i

Vhw, Sdu.

r. 7 lute-slcigen: om luta och cittra, se StU IV
s. 295 och 22g. - - r. 13 förskingradt, d. v. s. i

partier söndrat.

:. 19.

N:o 13. Vhw 3 s. 5-6, Hjm 3 s. 86-88, Sdn 1

s, 36-37. — S killin g tryck, bl. a.: »Fyra helt Nya
och Märkwärdiaa Krigs-Wisor, Den Första: Sweriees

Kung, etc. Sjunges som: Gustafs Skål etc. . . .

Trykte i år» (K. B.). — (VU 2 s. 72-73.)

Dikten har avsjungits i det kungl. lägret, det s. k.

campementet, vilket sommaren 1773 var förlagt till

Ladugårdsgärdet och som inspirerat Bellman till Fred-

mans krigiska epistel nr 70. (Se StU I s. CCXXXVI
f. med Arres kopparstick av lägret.) Den 2 juni

hade »Kongl. Lif-Gardet til Fot och Häst» av-

marscherat till förläggningen, och från den 6 hade

Gustaf III själv »camperat på Ladugårdsgärdet,

hwarest Tält för Hans Maj:t är upsatt i K. Lif-

Gardets Läger» (inr. Tidn. 3/ö och
IO
/6). Några

mer fältmässiga strapatser var det ej frågan om;

konungen själv disponerade i centrum av lägret ett

magnifikt tält, bestående av flera rum, några klädda

med sidentyg. Johan Fischerström antecknar den 1

1

juni i sin dagbok, att »Hs Maj t håller stort Bord i

Lägret om aftonen för 40 Personer. Drottningen

är då med esomoftast med de vanl. Fruntimren,

Grefvin. Ribbing, Hiärne, Me]erfeld, Höpken,
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Fröken Stockenström m. fl. Gen[eral] Sprengtporten

häller middagen bord för 20 Officerare» (If 10.

K. B.).

Överskriften *avslutas i Sdn med 'Kongl. Lifgard.

Officer, d. 2 Jun. 1773'; Vhw: 'Skål i Camp:
på Ladu g: giärd: d. 7. Junij 1773'; saknas

helt i Hjm.

S. 20.

r. 3 Hans; Vhw, Hjm, Skillingtryck: 'Thess'. —
r. 9 Hjelte saknas i Vhiv. — r. 12 Pipan; Skil-

lingtryck: 'Pipor'. :— r. 1 3 trumman; Skillingtryck:

'Trummor'. — r. 1 6 svika; Hjm: 'tvika'.

r. 4 undran = förundran, beundran.

21.

N:o 14. Vhw 6 s. 72-74.

Närmast efter denna dikt till Lovisa Ulrica, som

synes ha lämnat sitt förord för skaldens broder,

följer i Vhw en som bär överskriften: 7 ill Kammar-
herrn Ehrensvärd i samma ämne 17^74. Den är

tryckt av Carlén (IV s. 274), där även en supplik

rörande samma fråga till riksrådet C. F. SchefTer

återfinnes (IV s. 272). Skaldens poetiska aktivitet

kröntes tydl. med framgång: brodern — Johan

Arendt Bellman (f. 1750) — tituleras också längre

fram » Assisstenten vid Svenska Ost Indiska Com-
pagniet» (Björkman s. 48).
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r. 3 *Enke-; Vhw: 'Enckio'. — r. 6 *Ers; Vhw:
'Ehr'. r. 2 o *Vhw saknar skiljetecken efter

'namn'.

r. 16-17 Sjunger vid champagne-vin

1 anacreontisk yra.

Olof Bergklint hade föreg. är i ett bekant

impromtu hyllat Bellman som Nordens Anacreon

(Hwad Nytt? Hwad Nytt? 27 juli 1773). Samman-
ställningen med den antike skalden vann burskap,

• och Bellman uppträdde själv i fortsättningen ofta

under namnet Anacreon. I en supplik till förmän

för C. L. Ennes (Carlén IV s. 280), även den

frän 1774, använder han sig av en liknande

vändning som den ovanstående:

'Han är den, som lärt mig tala

Gudaspråket rent och lätt

På Anakreontiskt sätt

Vid champagnevinets dvala.'

S. 22.

r. 4 ej din nad betalar: ej svarar tillfyllest mot

din nåd.

S. 23.

N:o 15. Ett ms. hos direktör Erik "Wirén, Stock-

sund (Wrn); har tillhört Adolf Bellmans, seder-

mera Isidor Bonniers samling. — Hwad Nytt?

Hwad Nytt? nr 154-155, 5 juli 1774. — (EU 2

s. 48.)

Med en kort ingress (»Den qwicke Herr Secrete-

raren Bellman författade detta lyckeliga Impromtu: »)
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meddelar Hwad Nytt? Hwad Nytt? dikten i ett

stockholmsbrev, där avtäckningen av Gustaf Wasas
staty pä Riddarhustorget skildras. Den av frans-

mannen L/Archevéque modellerade stöden, den första

i raden av huvudstadens kungastatyer, avtäcktes pä

midsommaraftonen 1774, ärsdagen av Gustaf Wasas
»segrande och för Swenska Folket högsthugneliga

Intåg i Stockholm».

* Överskriften enl. Wrn; saknas i Hwad Nytt ?.
—

r. 3 mi; Wrn: 'den'. — r. 6 tränga; Wrn:
'nalkas'. — r. 1 1 gifva; Wrn: 'blifwa\ — r. 1

2

adelmod; Wrn: 'dygd och mod'. — r. 16 Lika;

Wrn: 'Samma'. — r. 1 8 den bäste; Wrn: 'En

ällskad'.

S. 24.

N:o 16. DIGe 4:0 1:5 nr 14.

Dikten följer i DlGe omedelbart efter en annan på

samma melodi, som bär överskriften: »Öfvver Print-

sessans ankomst till Dalarö af Elers» (J. Elers,

den bekante skalden och stockholmsforskaren).

Prinsessan Hedvig Elisabeth Charlotta var blott

1 5 år gammal, då hon 1774 anlände till Sverige,

där hennes kusin hertig Carl väntade henne som

brudgum. Den lilla furstinnan avhämtades i Wismar

av en svensk eskader, som den 1 juli kastade ankar

vid Dalarö skans. »Den 3 begaf hon sig till Ersta-

vik, en liten landtgård, tillhörig kungl. sekret.

Petersen, emottogs där af riksråden Falkenberg och

Bunge. Hon undfick där äfven ett par besök af sin
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tillämnade gemål, hertig Carl. Ett par dagar där-

efter for hon till rådman Dreijers gård Nyckelvik.

På en äng, i en stor vagn, Burmania kallad, om-

gifven af sin vakt, mötte konungen hertiginnan

under resan dit. Allt var afpassadt efter den noga

beskrifning 1770 års avisor gjort på Ludvig XV:s
och La Dauphines möte. Ingen omständighet var

glömd» (A. L. Hamilton, Anekdoter till svenska

historien under Gustaf III:s regering, Sthlm 1901,

s. 82).

r. 2 Erstavik, herresäte på Södertörn vid Ersta-

viken, 1 mil sydost om Stockholm, hade 1762
inköpts av direktören vid Ostindiska Compagniet

Herman Petersen, som lät uppföra ett ståtligt corps-

de-logis. Sedan 1765 innehades Erstavik som fidei-

kommiss av dennes son Johan Abraham, 1770
adlad af Petersens. — r. 6 Neptuni Son: hertig Carl,

som redan vid sitt dop utsågs till svensk storamiral.

. 25.

N:o 17. Vhw 6 s. 80-83, Sdn 2 s. 61-62. —
Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 278, 15 nov. 1774
(med uppgift, att poemet är »af den witre Herr

Secreteraren Bellman författadt »). — (VU 2

s. 1 25-1 27.)

Hedvig Elisabeth Charlottas intåg från Nyckel-

viken (se ovan) till Stockholm den 7 juli 1774
ägde rum »vid ett det härligaste väder» och var,

enligt Gjörwells vittnesbörd, »oändeligen skönt att

se». Den nyss citerade A. L. Hamilton ger följ.

skildring (a. a. s. 83): »Hertiginnan, afhämtad af
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sex riksens råd, fördes i en stor, förgylld och med
spegelglas utsirad slup

1
. Öfverst lyste en ansenlig

förgylld kunglig krona mot solstrålarna. Trettiotvå

andra slupar följde, flera af dem uppfyllda med

'»Hertigens af Södermanland biläger».

Frånsidan av G. Liungbergers minnespenning. Detalj ur koppar-
Stick av J. Gillberg. Ur: Skåde-Penningar öfver . . . Gustaf 1II:S

Historia (utg. av B. E. Hildebrand, Sthlm 1858).

musikanter. Några hundra båtar, speljakter, små far-

tyg af alla slag omgåfvo den lilla slupflottan, be-

1 Den vackra kungsslupen Wasaorden , som byggts samma år efter

ritningar av Chapman och sedan gjorde tjänst vid solenna tillfällen

ända till 1921, då den förstördes vid branden på Galärvarvet; den
nuvarande kungsslupen är en rekonstruktion av denna.
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ständigt saluterad af de å ömse sidor liggande köp-

mansskeppen en haye, och Logården vid slottet,

uppfylld med en mängd åskådare, hvars fröjderop

emottogo hertiginnan, då hon där steg i land under

en baldakin man express upprest, ökade fägringen

af detta verkligen förtjusande spektakel.» (Se bild!)

r. 5 till; Sdn, Hwad Nytt? : 'kring'. — r. 6 böljan;

Sdn, Hwad Nytt?: 'böljor'. — r. 9 Sdn: 'Ju

mera han sitt öga vrider' (ändrat från: 'Men mera

när han ögat skrider'). — r. 10 gnistrar; Hwad
Nytt?: 'lyser'. — r. 15 Vid; Hwad Nijtt? : 'Med'.

— r. 17 molnets; Sdn, Hwad Nytt?: 'molnens'.

— r. 19 knappt; Hwad Nytt?: 'rent'. — r. 20

fylla; Hwad Nytt?: 'sprid's i'.

r. 4 som == varmed. — r. 5 Cyperns stränder:

kärleksgudinnans hemvist. Om Paphos på Cypern,

se StU VI s. 68. — r. 9-10 mera . . . Mer =
ju mer — desto mer. — r. 14 delar— sprider.

— r. 18 sig förklarar= visar sig, uppenbaras.

i 26.

r. 1-2 Hwad Nytt?, Sdn:

'Neptuni barn med wällust sjunga;

Den ene hwiftar glad sin hatt'.

- r. 3 Hwad Nytt?: 'Den andre syns'. — r. 5

Hivad Nytt?: 'Med fria bröst och muntra seder'.

— r. 12 gungar; Sdn, Hwad Nytt? ; 'skrider'. —
r. 13 En Jophurs blixt; Hwad Nytt?, Sdn: 'Et

dön med blixt'. — r. 14 slockna; Hwad Nytt?,
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Sdn: 'skingras'. — r. i 5
*ljusnar (så i Sdn, Hwad

Nytt?)-, Vhw: liusna'. — r. 20 Hwad Nytt?,

Sdn: 'A t dyrka kärleks ljufwa lag'. — r. 22
*Kärlek nånsin (så i Sdn, Hwad Nytt?); Vhw:
'nånsin kiärlek'. — r. 23-24 Hwad Nytt?, Sdn:

'En Furstlig frögd, en Herdes lycka,

Med pragt och oskuld om hwaran!'

r. 1 Neptnni Barn = sjöfolket, fartygens besätt-

ningar. — r. 8 vällust= fröjd. — r. 1 2 Astrilds

flotta. Astrild (av isl. åstareldr = kärlekseld), be-

nämning på kärleksguden, tidigast påträffad hos

Stiernhielm och ofta använd av 1700-talets skalder.

— r. 1 3 En Jofurs blixt: ett kanonskott. Jofur =
Jupiter, åskans gud; se StU IV s. 2J4. — r. 23

vid JVasars krycka: om det gamla bruket att upp-

vakta brudparet med »käpp och krycka», se StU

III s. 98.

S. 27.

r. 3 *om (så i Sdn, Hwad Nytt?); Vhw: 'till'.

— r. 4 skön; Sdn, Hwad Nytt?: 'dyr'. — r. 5

En hvitnad krona; Sdn: 'En jordisk krona; Hwad
Nytt?: 'En lycklig lager'.

r. 5 En hvitnad krona: åldringens silvervita hår.

— r. 6 åratal= antal år.

S. 28.

N:o 18. Vhw 3 s. 10. — (VU 2 s. 76.)

Gustaf III anträdde den 22 maj. 1775 sin första

resa till Finland, där han gjorde sin eriksgata och
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vidtog en mängd behövliga reformer (se StU II

s. 2jf). Konungens resa gav även Bellman im-

pulsen till det strålande versbrev, som han ett par

veckor senare sände Elis Schröderheim från Häger-o
sten och som — under felaktig rubrik — tryckts

bland Fredmans Sånger som nr 65.

r. 2 *Vhw: 'Vid k o n g : resa till finland'. —
r. 4 *svall; Vhw har 'svalg*, vilket möjl. är rik-

tigt. — r. 11 *lVase; bör stå 'Wasa' (så i Vhw).

Jfr t. ex. Modée IX s. 926 (1772): »Wasan, som

warit denne Ättens Sköldemärke».

r. 7 fris: regnbågens gudinna enl. grekisk myto-

logi. — r. 9 dess mörkblåa plan: det nattliga

himlavalvet.

S. 29.

N:o ig. Ms. (egh.) i U. U. B. (F 473 nr 49),

Esr (egh., se StU III s. 103-104), DGr 4 s. 120-

121, Eht s. 381-382, Weste s. 224, Sim s. 22-24.

— Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 143-144, 10

juni 1776. Adressen, nr 61, 15 juli 1776 (av-

tryck av före g.). — (SU 6 s. 269-270.)

Dikten återges här efter den egenhändiga supplik,

som Bellman vid jultiden 1775 riktade till Gustaf III

och som nu förvaras bland de gustavianska papperen

i U.U.B. I Hwad Nytt? Hwad Nytt? presenteras

poemet med följ. ord: »Det är bekant, at wår
allernadigste Konung med sit höga förord gynnade

denne glade Skalden, då han blef befordrad til
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Secreterare uti Kon al. Nummer-Lotterie Directionen.

Af en händelse har jag öfwerkommet den suplique,

som han då til Hans Maj:t underdånigst öfwer-

lemnade. Skalden hade nyss förut waret illa sjuk,

och nyttjar i desse wersar sin wanliga frihet til en

Konung, som blott ser på hjertats upsåt, och som

aldrig pålägger snillen något twång. » (Om dikten

anmärkes vidare i en not: »Detta skrefs i Decemb.

1775. 0 Skaldens fyndiga verser förmådde Gustaf III

att i en spirituell skrivelse från Gripsholm den 27

dec. rekommendera honom, »le fameux Belman,

autrement dit, TAnacreon de la Suéde», till sekre-

teraresysslan, som Bellman därför erhöll (3 jan.

1776). Se härom StU III s. 1jj ff. — De första

raderna äro lånade från dikten till änkedrottningen

av föreg. år (n:o 14 ovan), som även satt spår i

själva uppläggningen.

Överskriften i Esr, DGr, Eht: 'Till H: K: M:
underd:'. — r. 5 välde; Sim, Hivad JVytt? : pilar'.

— r. 8 ät; samtl. övr. hss. och tryck: 'om'. —
r. 12 ett; samtl. övr. hss. och tryck: 'dess'. —
r. 18 frän; samtl. övr. hss. och tryck: 'ur\

r. 10 en Gyllnborg och Dalin: skalderna Gustaf

Fredric Gyllenborg och Olof von Dalin, frihets-

tidens litterära förgrundsgestalter. — r. 11 lyra,

här en poetisk kliché för stränginstrument i allmän-

het. — r. 1 2 don (el. dån), här == svagt ljud,

stilla sus. — r. 14 bedyra = uttala högtidlig för-

säkran om. — r. 10 Där dess höga vinster dräpas:
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i Nummerlotteriet. — r. 22 Låter eij en skymt

updagas= \dXQx det ej bli en skymt av dager. —
r. 23 skiul, här == tillflyktsort, bostad; jfr StU III

s. 138.

S. 30.

r. 4-6 saknas i övr. hss.; Hwad Nytt? har: 'Fram-

härdar i underdånighet, m. m.\ — r. 6 *Michael;

F 473: 'Mich'åel\

S. 31.

N:o 20. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 143-144,

10 juni 1776 (stockholmsbrev, daterat 30 maj).

Adressen, nr 61, 15 juli 1776 (avtryck av föreg.).

— (SU 6 s. 158.)

I Hwad Nytt? Hwad Nytt? presenteras dikten med
följ. ingress av tidningens stockholmskorrespondent

Johan Simmingsköld: »Wår altid lyckelige Skald,

Secreteraren Bellman, som åt det Swenska Snillet

gör så mycken heder, lemnade mig desse efter-

följande wersar, då han genomläst det Dictamen,

som wår wålgörande Konung i för detta Öfwersten

Gyllenswans sak skrifwet. » Överste Fr. Gyllen-

svan, f. d. mössledare och chef för Helsinge rege-

mente, hade åtalats för egenmäktigt ingripande i ett

rekryteringsmål; konungen genomdrev i rådet, att

den redan förut misshaglige Gyllensvan dömdes att

mista tjänsten — en dom, som väckte mycken
uppmärksamhet och vars rättmätighet bestreds på

många håll. Bellman, som tycks ha delat kungens

ovilja mot den självrådige mössöversten, har tydligen

genomläst Kongl. Maj:ts Nådige Yttrande til
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Råds-Protocollet den 13 Maji 1776 (Sthim

s. å.), där monarken motiverade den stränga domen
och väl sade sig skatta mildheten högst av alla

konungsliga dygder men samtidigt hävdade, att

denna ej fick urarta till en flathet, som prisgav all-

mogen åt övergrepp från mäktiga medborgares sida.

r. 6 hans rad; Hwad Nytt?: 'hans nåd'.

r. 5 Jofnr == Jupiter, åskans gud; se StU IV s. 234.

S. 32.

N:o 21. Dagligt Allehanda, nr 1, 2 jan. 1777.— (EU 2 s. 62-63.)

»Hofskalden Bellman är nu ock hofsecreterare »

,

skriver Gj örwell i ett brev till Patrick Alströmer

(Gjörw ell-Sylw an s. 178) dagen före Bellmans

nyårsbetraktelse
1

; diktens art och framskjutna pla-

cering i Dagligt Allehanda — den inleder där den

nya årgången — bär på sitt sätt vittne om Bell-

mans position som officiell skald vid denna tid, då

Kellgren ännu ej hunnit tillägna sig rangen av

poeta laureatus.

r. 22 uppdagar — uppenbarar.

S. 33.

r. 9 dyrt = högtidligt, eftertryckligt. -— r. 23

tappra leder, torde avse krigsmannaled.

1 Bellman erhöll den 20 nov. 1776 fullmakt som hovsekreterare

(Dagl. Alleh. 25 nov.)-
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. 34.

N:o 22. Ett ms. om 2 sid. fanns i Adolf Bellmans,

sedermera Isidor Bonniers samling och trycktes i

EU (2 s. 65), som här följes.

Om sällskapet Augusti Bröder (A. B.), Augusti

Samhälle, Augusti Orden eller Ordens-Säll-

skapet af den 19 Augusti 1772, såsom namnet

omväxlande lyder, har Bellman själv i följ. brev

till C. C Gjörwell (K. B.) lämnat en del upp-

lysningar:

»Min käraste Herr Broder!

Man har bedt mig, och jag ber om tillåtelse af ett

rum för dessa rim
1

i min k. Broders Gjör[w]eliana.

dock med willkor af min k. Broders granskande

öga. om så händer, så kan man gjöra en liten tafla

af det Sällskapet som heter Augusti orden, det har

sin sammankomst- 3 gånger om åhret orden tligen.

näml: Kongens födelse dag — d. 24. jan: dess

namnsdag d. 6. Junii, samt ordensdagen d. 19. Aug.:

dess Patron är Hertig Carl. Orden inrättad till

tacksamhet af försynens skickelse 1772. ledamö-

terna utgjöra ett gille af beskedligt folck. Förblif-

wer min k. Broders

ödmjuke tjänare och wän

CMBellman —
Stok d. 27 Sept 1790.

NB mig åligger som ordens Taleman, at dessa 3

gånger om åhret tolcka sällskapets und: wördnad.

»

1 Dikt n:o 60 i föreliggande volym; jfr nedan s. zjj.
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Bellmans här tryckta måltids-chor föredrogs den

24 jan. 1777. Enligt skalden Hallmans högtidstal

i Augusti Samhälle ifrågavarande dag (Sthlm

1777) är det dä »den Andra Dagen, som Detta,

för Gustaf, Äran och Fäderneslandet uptända Sam-

fund samlas». Ordens första sammankomst skulle i

så fall ha ägt rum den 19 aug. 1776; den skildras

i Hwad Nytt? Hwad Nytt? (28 aug.) på följ.

sätt: »Et annat Samhälle, kalladt Augusti-Orden,

firade äfwen denne hugnelige dag. Det samlades

• och for uti flere båtar i stor procession ut åt Mälarn

til et ställe i skären, där en stor uthuggen Sten

med inscription uprestes. Atskillige Tal höllos, där-

uti allas wördnadsfulla tänkesätt yttrades för wår

wälgörande Konung. » Augusti-Ordens minnes-

penning (se bild) bär emellertid inskriptionen »Den.

24: Janu: 1776», vilket torde beteckna ordens

egentliga tillkomstdatum.
1 — I Dagl. Alleh. av den

3 jan. 1778 avtackas ordens medlemmar högtidligen

för ett i dec. gjort större sammanskott till Säll-

skapet Pro Patrias planerade barnhus. Vid samma

tid tycks emellertid Augusti-Orden ha råkat in i

ett kritiskt skede, att döma av ett brev från Gjör-

well till P. Alströmer den 12 mars 1778, där det

heter: »Den loflige Augusti-Orden, skapad i an-

ledning af revolutionen, gick förlidet år öfverända

medelst en formelig rebellion mot stormästaren, unga

1 »Tal uti En Sammankomst, hållet den 19 Augusti 1774, af

t. B.», Sthlm tr. hos Lars Kumbliri (K. B.), anger sig vara framfört

ett »Ci-ille», vars medlemmar förbundit sig att hålla minnet av
ugustirevolutionen levande. Detta anonyma 'samfund synes alltså ha
arit en förelöpare till Augusti-Orden.
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Königstedt
1

, hvilken ej skall nog hafva respecterat

proprieten inom detta samhälle» (Gjörwell-Sylwan

s. 21 o). Krisen övervanns emellertid, och ordens-

dagen firades ånyo i aug. 1778; »Samhället A. B.

församlar sig på Stadshuset i morgon Onsdag klockan

half til 2 eftermiddagen», lyder kallelsen i Dagl.

Alleh. den 18 aug. Omkr. 1790, de stormiga

Augusti-Ordens minnespenning.

Bars i vitt band i knapphålet av första gradens ledamöter. Ex. i

silver i Kungl. Myntkabinettet.

oppositions- och krigsåren, upplevde det rojalistiska

samfundet en högkonjunktur: flertalet av Bellmans

stora ordensdikter tillkommo vid denna tid. Ännu
under Gustaf IV Adolphs regering fortsattes verk-

samheten, varom en hel del tryckta tal och skålar

— efter sekelskiftet alltmer servila och andefattiga

1
Möjl. identisk med den löjtnant Königstedt, som Völschow upp-

tnar bland sina »Sup Bröder» (VhuiD s. 126). I 177c års mantals-
igd för Kungsholmen (fol. 500. S. S. A.) upptages en riksdagsman
tnant Königstedt från Skåne.

— Dikter till Gustaf III.
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— bära vittne. Den 19 aug. 1808 tycks sällskapet

ha firat sin sista högtidssammankomst. 1 En rojalistisk

avläggare fick det på visst sätt under den nya

regimen i sällskapet Redlige Svenskar, vilket

stiftades i Stockholm i samband med Bernadottes

val till tronföljare 18 10; betecknande nog lär

denna sammanslutning genom köp ha kommit i

besittning av en del av Augusti-Ordens tillhörig-

heter (P. G. Berg, Svenska ordnar, Sthlm 1873,

s. 129, 339).

Ordens beskyddare var hertig Carl och dess

»Öfverste Mästare» på 1 7 80-t. friherre Axel Gabriel

Leijonhufvud,
2

stor musikälskare och känd bl. a.

som gynnare av Kellgren och av Joseph Kraus

under dennes första år här. Omkr. 1805 möter

man som »Öfverste Kansler » den bekante gustavianen

greve Samuel af Ugglas, vars lysande karriär enl.

traditionen ledde sitt upphov just från augusti-

revolutionen. Någon högförnäm prägel hade emeller-

tid Augusti-Orden ingalunda: den rekryterades i

stor utsträckning ur Stockholms borgerskap, och en

kärntrupp utgjordes sannolikt från början av de

rojalistiska borgare, som Gustaf III 1773 belönade

med guld- och silvermedaljer för visat nit vid stats-

välvningen (se ovan s. Ji). Som sällskapets »tale-

män» framträdde, förutom Bellman, även Hallman

1 Den 19 aug. följ. år antecknar Bellmans väninna ryttmästarinnan
M. H. von Schnell på Arsta (i Brännkyrka) betecknande nog i sin

dagbok: »Man hörde eij de vanliga Skott utaf Augusti bröderna.»

(Meddelat av Arvid Stålhane.)
2

F. 1717, d. 1789; lantmarskalk vid riksdagen 1771-72, president

i Abo hovrätt 1775-80, en av Musikaliska Akademiens stiftare, vitter-

lekare och intresserad medlem av Utile Dulci, ordensvurm. C. I. Hall-

man höll
2
/2 1790 ett åminnelsetal över L. i Augusti-Orden.
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och En vallsson.
1 Sammankomsterna höllos på skilda

lokaler, till att börja med i Stadshuset vid Söder-

malmstorg, senare på Sabbatsbergs värdshus eller i

orangeriet vid Carlbergs slott. Alltemellanåt företogos

även högtidliga utflykter till stadens omgivningar

— påminnande om den något äldre Coldinu-Ordens

rituella sjöfärder — och på flera håll runt staden

minna inskriptioner i berghällarna ännu om augusti-

brödernas högtidsdagar.
2

Dessa begingos f. ö. under

iakttagande av allehanda ordensriter; bröderna voro

fördelade på sex grader, som var och en utmärktes

av sitt emblem — se Hallmans åminnelsetal över

Henrik Thunius 1787! — och vid sammankomsterna

skrudade man sig t. o. m. i en särskild ordensdräkt,

att döma av bouppteckningen (S. S. A.) efter Bell-

mans svåger, kronoinspektoren Martin Lindström,

som vid sitt frånfälle 1809 bl. a. efterlämnade »En
frackrock af mörkblått kläde, skuren efter Provincie

Uniforms modell, med Augusti Ordens knappar samt

tillhörande hvit casimirsväst och blå korta klädes-

byxor (5 Rdr)».

r. 2 *Chor (så i ABn) saknas i EU. — r. 1 8 *sofn

pä; EU: 'solen'.

1 Tre tal av Hallman äro tryckta i hans Sami. Skrifter (Uppsala

1853). Av Envallsson finnas bl. a. i tryck bevarade tal på högtids-

dagarna den 19 aug. 1789 och 1805.
2 En inristning, lydande »D. 19 Aug. 1801. N. N. W.», har på-

träffats i Solnaskogen på bergssluttningen mitt emot Haga södra grindar;

två andra finnas vid Ulvsundasjön, nedanför Tranebergs gård, och
lyda: »G. IV A. 1797-19 Aug. N. N. W.» samt »D. 19. Aug. 1808
N. N. W.». (Meddelat av kapten Knut Reuterswärd.) Bokstäverna
N. N. V. återfinnas även på minnespenningen samt på titelbladet av
Hallmans 1777 tryckta högtidstal och utgöra tydligen någon sorts

beteckning för sällskapet.
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r. 2 maltids-logen: med måltid förenad ordens-

sammankomst. — r. i i Straxt han frihetsfacklan

tänder: anspelning på statsvälvningen 1772.

. 35.

N:o 2j. Vhw 4 s. 7. — (VU 2 s. 339.)

Bellmans talanger utnyttjades vid denna tid flitigt

för hovfesterna. Den här tryckta »bondvisan» är

i hs. odaterad men har säkerligen avsjungits vid ett

»slåtter-öl» , som Lovisa Ulrica gav på Fredrikshofs

slott i början av februari 1777. Strax förut, den

29 jan., hade Gustaf III på Stockholms slott

arrangerat ett upptåg i samma stil, under namn av

»Ett läger i Skåne», där Bellman även medverkade

såsom »bonde som siunger visor» (StU VI s. // f.).

Efter att ha beskrivit denna fest, ger Hedvig

Charlotta i sin dagbok (del I, Sthlm 1902, s. 67)
följ. skildring av det kungliga slåtterölet: »Änke-

drottningen gav några dagar senare, för att över-

raska drottningen, ett ungefär liknande divertisse-

ment. Till ämne för detsamma hade valts ett uti

Skåne allmänt bruk, att folket efter skördetidens

slut undfägnas av sitt husbondefolk. Uti ett rum
fann man bondfolket, i ett annat soldater syssel-

sättande sig dels med vapenövningar, dels med dans;

i ett tredje rum voro månglerskor, vartill några

herrar på ett mycket komiskt sätt blivit utklädda.

Drottningen blev vid sin ankomst emottagen av

änkedrottningen, som föreställde den grevinna, som

rådde om den egendom, där undfägnaden bjöds.

Det hela var nog mycket komiskt men föga plan-

lagt, så att det är omöjligt att däröver lämna någon
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utförligare beskrivning. Vad som emellertid mest

överraskade mig, var den stora vänlighet, med vilken

änkedrottningen behandlade alla, som däruti deltogo.

Hon gick omkring och talade med alla de unga,

som under skämt och skratt sutto vid borden och

förde ett fasligt väsen, samt då de vid hennes an-

komst ville upphöra härmed, uppmanade hon dem
att fortsätta . . . aldrig mera tror jag, att en sådan

uppsluppenhet kommer att tillåtas vid änkedrott-

ningens hov.

»

r. 2 slätter-ölet: jfr Pehr Hilleströms framställning

av ett slåtteröl för Lovisa Ulricas underlydande

på Svartsjö slott, s. 2j. — Fredrhhshof, Lovisa

Ulricas vinterresidens på Ladugårdslandet i Stock-

holm, se bild och StU III s. 88. — r. 1 7 stjerna=
ordensstjärna.

S. 36.

N:o 24. Hivad Nytt? Hwad Nytt? nr 103-104,

17 juni 1777. — (EU 2 s. 83-84.)

Dikten presenteras i Hwad Nytt? Hwad Nytt?

med följ. ord: »På den 6 Junii, den milde Gustafs

Namnsdag, skref wår lyckelige Anacreon, i några

wänners sälskap, denna [Skål o. s. v.].»

r. 7 förklarar= förkunnar. — r. 1 5 i prål: grant

utstyrd, i högtidsdräkt.

S. 37.

r. 3 Purpur och vaknar dela lika ro: hög och låg

njuta samma glädje. — valmar (dial.) = vadmal.
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S. 38.

N:o 25. Hwad Nytt? Hivad Nytt? nr 103-104,

17 juni 1777. — (EU 2 s. 85.)

Omedelbart efter föreg. dikt publicerar Hwad Nytt?

Hwad Nytt? denna, som är skriven vid samma
tillfälle och i tidningen presenteras med orden: »Han
skref äfwen denna, som hwar Swensk bör sjunga: »

.

r. 7 snille, här väl — andlig (poetisk) livaktighet.

S. 39.

N:o 26. Hwad Nytt? Hivad Nytt? nr 103-104,

17 juni 1777. — (EU 2 s. 86.)

I Hwad Nytt? Hwad Nytt? återges dikten med
följ. inledning (ur ett brev från Stockholm, daterat

9 juni): »Sistledne Lördag [= 7 juni] gaf Hans

Maj: t om middagen, kl. mot 1, cour och publique

spisning, och om eftermiddagen steg Han om bord

på Skeppet Turrumma Björn Järnsida [Not: Det

föres af General-Majoren och Commendeuren Herr

af Trolle.], som öfwerförer Honom til Finland.

Klockan mot 6 fölgdes Konungen om bord af

Hännes Maj:t Drotningen, Hertig Carl och Des

Gemål, åtskillige af Deras Excellencer Herrar Riksens

Råd, samt Hof-Cavaillerer och Damer, hwilke

fölgde Högstdensamme et stycke ut åt redden; men
foro sedan tilbaka; då en ganska god wind bådade

Hans Kongl. Maj:t en lyckelig och snabb resa.

Allas sinnen äro på det ömaste rörde och alla ut-

gjuta trogna önskningar för De-ns resa, som genom

mildhet och wishet altid gör stora intryck på alla
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deras sinnen, som Honom åskåda. Wår qwicke

Hof-Poét skref i samma ögonblick, då Kungen
afreste, denne Avers:». Målet för kungens resa var

Sankt Petersburg, där han under en månads tid

gästade Catharina II; se härom StU III s. 158.

r. 7 Hvar = envar. — r. 16 förklara = ge

uttryck åt.

S. 40.

No 27. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 1 11- 114,

2 juli 1777. En starkt avvikande version finnes

i Esr (egh., se StU III s. 117), Eht s. 389-390,
DGr 4 s. 131-132. • - (EU 2 s. 88.)

Hwad Nytt? Hwad Nytt? presenterar dikten med
följ. ord: »Stockholm, d. 1 9 Junii. Desse wackre

wersar, öfwer wår Nådigste Konungs resa til Peters-

burg, utmärka sjelfwe sin Författare, utan at han

behöfwer namngifwas. » Den i Esr inskrivna ver-

sionen bär rubriken: 'Den 16 Junii 1777 / Samma
dag ankom Gustaf III till Sankt Petersburg; jfr

komm. till föreg. dikt.

r. 6 Jofur = Jupiter; se StU IV s. 2J4.
r. 1 6 Mnscovit= moskovit.

S. 41.

N:o 28. Vhw 6 s. 105-106. — Hwad Nytt?

Hwad Nytt? nr 163-164, 17 sept. 1777. Wäl-
signade Tryck-Friheten, nr 73, 21 dec. 1781. -

(VU 2 s. 349-350.)

Dikten är införd i Hwad Nytt? Hwad Nytt? efter

föli. presentation av tidningens stockholmskorre-
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spondent: »Jag börjar med et stycke af wår lycke-

lige Anacreon; då han, nu i sommar, under den

tid Hannes Kongl. Majestät Drotningen wistades på
Ulriksdahl, for förbi detta Slott, och åskan tillika

började at låta höra sig, för hwilken wår ypperlige

Skald har en medfödd rädhoga. » Resan förbi Ulriks-

dal fortsattes ett par mil norrut till Väsby sätesgård,

som Bellman gästade samma dag, enl. en bevarad

dikt (Vhw 6 s. 103); måhända utsträcktes färden

även till det ej långt från Väsby belägna Bisslinge,

där skaldens fästmö Lovisa Grönlund vistades hos

familjen Schröderheim under åtm. en del av detta

år. Dagen förut hade Bellman f. ö. under ett besök

vid Dalins grav utanför Lofö kyrka inspirerats till

ett impromtu, vars begynnelserader äro tydligt

besläktade med ulriksdalsdikten och enl. samma
nummer av Hwad Nytt? Hwad Nytt? lyda:

Nyss had' solens bleka strålar

Sig i Thetis sköte gömt,

Och nyss Bacchus sina skålar

Under Floras lekar tömt;

Då Anacreon wisst skulle

Wakna upp. Han waknar blid —
o. s. v.

r. 12 trillar; båda tidn.: 'trilla'. — r. 15 för-

villar; båda tidn.: 'förwilla'. — r. 17 lystnad;

Hwad Nytt?: 'lusta'.

r. 2 På Ulrichsdahl (se bild StU VI s. 65) uppe-

höll sig Sophia Magdalena med förkärlek; hon er-
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höll med tiden slottet som änkesäte och slutade

där sina dagar i 8 i 3 .
— r. 8 Thetis' sköte= havet,

sjön; om havsgudinnan Thetis, se StU VI s. 166.
— r. 9 Anacreon ^Bellman; jfr anm. till s. 21

r. 16-17, ovan s. 34. — r. 1 2 en hyrvagn: om
samfärdsmedlen i Stockholm, se StU VI s. Ji f.

— r. 14-16

dammets qnaf

Ögats ljufva blick förvillar

At det vackra Ulrichsdahl:

•det rykande dammet skymmer den- ljuvliga an-

blicken av det vackra Ulriksdal.

. 43.

N:o 2g. Schgm s. 374-375 (egh.), Vhw 6 s. 9 2-94,

Sdn 2 s. 95-96, Esr (egh., se StU III s. 1 1 1-1 1 2),

DGr 4 s. 127-128, Eht s. 386-387, Weste s. 225.

Vhw och Sdn överensstämma med Schgm; DGr,
Eht och Weste (i huvudsak) med Esr, som har

talrika avvikelser från Schgm. — Hwad Nytt?

Hwad Nytt? nr 129-132, 29 juli 1777. — (SU 6

s. 156-157.)

Dikten är en omarbetning av ett poem, som Bell-

man, med några inledande och avslutande ord i

brevform, riktade till riksrådet C. F. Scheffer. Detta

brev trycktes i sin helhet i Hwad Nytt? Hwad
Nytt? efter följ. inledning: »Stockholm, d. 2oJulii.

Under wår allernådigste Konungs bortowarelse skref

wår lyckelige Skald, Herr Hof-Secreteraren Bellman,

detta wakra Bref til Hans ExcelLence Riks-Rådet,

Gouverneuren, Cancelleren, m. m., Herr Grefwe
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Carl Fredr. ScherTer, hwilket, af en händelse, jag

hos Författaren fått se:». Brevet är tryckt i StU

III s. 156-158.
1 — Beträffande konungens resa till

Sankt Petersburg, se ovan komm. till dikterna n:o

26 och 27.

r. 5. Slocknat; IVeste: 'Tystnat'. — r. 18 At sin

Kung ändrat från 'En Monark'.

r. 4 Knapt HacC krigets blixt och pihlar etc. : allusion

på det 1774 avslutade rysk-turkiska kriget. — r. 10

Traiani Like: Gustaf III. — r. 1 2 Romanzow: fält-

marskalken Pjotr Romanzov (Rumjantsev; f. 1725,

d. 1 796), ryssarnes segerrike överbefälhavare i kriget.

S. 44.

r. 15 klagan; Weste: 'längtan'.

r. 3 vid Ceres altar: anspelning på skördetiden.

Ceres: sädens eller åkerbrukets gudinna enl. romersk

mytologi.

S. 45.

N:o jo. Vhw 3 s. 66-67.

Hedvig Elisabeth Charlotta berättar i sin dagbok

(I s. 81), att under Gustaf III:s ryska resa »måste

hertigen vara kvar i Stockholm såsom regent, och

således är även mitt öde att få stanna hår. Lyck-

ligtvis brukar jag aldrig hava tråkigt, annars är

det gott tillfälle härtill, då staden är fullkomligt

1 Där står ås. zj<5 r. 4 nedifrån: Trojani. Bör vara: Trajani.
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öde om sommaren, men för mig, som är road av

läsning och promenader, finnas alltid utvägar att

tillbringa tiden på ett angenämt sätt. » Den julidag,

som Bellmans anspråkslösa improvisation hänför sig

till, rekreerar sig tydligen hertiginnan med en ut-

färd till den vackra slottsparken vid Carlberg.

r. 3 * Carlbergs ; Vhw : 'Carlb:'.

r. 3 Carlbergs trägård, se anm. till s. 94 r. 2, nedan
• s. 98. — r. 6 trucko (it. trucco, fr. truc): »Et

slags lång Biljard» (Fransyskt och Svenskt Lexicon,

Sthlm 1795); jfr trycktafel (ty. Drucktafel). -

—

r. 9 farbolan, falbolan, veckad, garnerande kappa

å damdräkten, se StU II s. 20 J. — r. 22 Pipan

flamma: hertiginnan hälsades tydligen med salut.

. 46.

N:o ji. Hivad Nytt? Hivad Nytt? nr 143-144,

15 aug. 1777. — (EU 2 s. 93.)

Till Gustaf III:s ryska resa hänföra sig även

dikterna nrs 26, 27 och 29; jfr ovan komm. till

dessa! Det festliga mottagande, som den hemvän-

dande monarken fick i Stockholm, skildras utförligt

av Inrikes Tidningar (31 juli), där det bl. a. heter:

»Wid ankomsten blef Kongl. Maj:t saluterad af de

på Skeppsholms-bron, Blasii-holmen och Arsenals-

gården framförde Canoner samt utaf Salvor af alla

härwarande GarnizonsRegementer. Alla Skepp

woro ifrån Skeppsbron på Redden utlagde likasom

i en Haye alt ut til Tullen, samt med Flaggor
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och Wimplar beprydde, och hördes glädjerop alt

som Kongl. Slupen gick förbi Skeppen, äfwensom

Sång och Musique med Pukor och Trompeter af

Kyrkotornen, och Tyska Kyrkans Klockspel.

»

r. 6-7 hvad fföjde-spél, som klingar högt i skyn:

jfr komm.. ovan om musiken i kyrktornen.

—

r. 8 qnalm = kvalmighet, tryckande atmosfär. —
r. 1 o Neptuns yre Söner: fartygens besättningar.

— r. 15 blick = blickar. — r. 1 7 stig= steg,

»anstalter»; jfr: mått och steg.

S. 48.

N:o J2. Dagligt Allehanda, nr 1, 2 jan. 1778.— (EU 2 s. 103-104.)

Dikten fullföljer traditionen från föreg. nyår, då

skalden också publicerade ett poem i det första

numret för året av Dagligt Allehanda; jfr ovan

komm. till dikt n:o 2 1

.

r. 5 bad= bud. — r. 6 Zions gärdar= kyrkorna.

— r. 1 3 Under fikonträdets skygd. Fikonträdet:

hävdvunnen symbol för den fredliga odlingen med
dess välstånd och trivsel. — r. 20 trefna— flitiga.

— r. 24 stränder= stränder.

So 49.

r. 8 slöjder= handaslöjder, manufakturer. — r. 14

egit= eget. — r. 2 1 blifva yr= bli förvirrad.

5. 50.

N:o JJ Dagligt Allehanda, nr 20, 26 jan. 1778.— (EU 2 s. 105-106.)
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r. 4 / dag för tvä och tretti är, alltså vid Gustaf III:s

födelse. — r. 5 nattens prål: stjärnorna. — r. 1

9

Martis dunder: salutskotten.

52.

N:o 34. DGr 3 s. 71, Rsl 2 s. 75 (där dikt n:o 36

nedan följer som andra strof). — (EU 2 s. 11 o.)

Dikten bör tydligen dateras till 1778, då drottning

Sophia Magdalena — efter tolv års ofruktsamt

äktenskap — äntligen väntade sin nedkomst.

r. 6 *De förklara (så i Rsl); DGr: 'Förklara'. —
r. 1 2 *I DGr föres upprepn. av 'en Prins' till

sista versraden.

r. 5 Atles Ö: Sverige. Olaus Rudbeck bereder i

sin Atlantica en framskjuten plats åt »de Yfwer-

bornes Konung Atle», en fornsvensk monark, som

identifieras med den grekiska mytologiens Atlas.

Platons skildring; av ön Atlantis framstod för

Rudbeck som en teckning av »de Yfwerbornes

Öö eller Swerige». Gun no Eurelius Dahlstierna

använde sig sedan, under hänvisning till Rudbeck,

av uttrycket Atles Ö i sin bekanta dikt Kunga-

skald (strof 3). Det är till denna götiska historie-

romantik, som Bellman här anknyter.

53.

N:o 35. ScHgm s. 229 (egh.), Vhw 3 S. 75,

Sdn 2 s. 94.
•— (SU 6 s. 159.)
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Kronprinsens födelse ägde rum den i nov. 1778.

'Canonerna liunga', sjunger Bellman med all rätt;

den hugnesamma tilldragelsen firades nämligen på

»Konungen i Choret af Slotts Capellet öfverlämnar Sin Nyfödde Son
åt Riksens Ständer, förestäldte af Landtmarschalken och de tre Tale-

männen.»

Frånsidan av G. Liungbergers minnespenning. Detalj ur koppar-
stick av J. Gillberg. Ur: Skåde-Penningar öfver . . . Gustaf III:s

Historia (mg. av B. E. Hildebrand, Sthlm 1858).

ett ganska öronbedövande sätt, och stockholmarna

väcktes ur sin morgonslummer av ej mindre än

1024 kanonskott, enl. A. L. Hamiltons Anekdoter.
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r. 3 ej i Vhw.

r. i o Af JVasanias Stämma, se anm. till s. 10

r. 6, ovan s. 20. — Stämma = ätt.

S. 54.

N:o 36. Vhiv 3 s. 67-68, Rsl 2 s. 75 (där den

följer som andra strof till dikt n:o 34 ovan), Ttr

s. 336. — (EU 2 s. 111.)

Sången ansluter sig i formen direkt till dikt n:o 34.

Överskriften ej i Rsl, Ttr.

Rsl, Ttr); Vhw: 'Sverjes
1

.

— r. 10 ann; Ttr: 'ny'.

vår önskan vins'.

— r. 6 *Wasa (så i

— r. 8 när; Ttr: 'då'.

— r. 13 Rsl: 'Snart

r. 6 tippa Wasa tron, se anm. till s. 10 r. 6,

ovan s. 20.

S. 55.

N:o 37. Vhw 3 s. 65-66, Weste s. 196-197.

Vid den riksdag, som samlades i okt. 1778, hade

Elis Schröderheim utsetts till sekreterare och Bell-

man till t. f. notarie i bondeståndet, ett personval,

som ej sågs med blida ögon av oppositionsmännen

bland ständerna. Vid ett samtal med konungen

opponerade sig också den gamle Axel von Fersén

mot att »två gyckelmakare leda bondeståndet»

(F:s Historiska Skrifter, Sthlm 1869, IV s. 97).

Bellmans egentliga uppgift vid riksdagen blev säker-

ligen att underblåsa den rojalistiska stämningen
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bland bönderna och att vid kollationerna muntra

upp dem med infall och visor. Den här återgivna

hyllningen till kung Gustaf kan ha föredragits

inför en krets av riksdagsbönder; den avsjöngs för

övrigt samma dag, som Fersen fällde sin nyss

citerade replik.

Överskriften ej i Weste. — ,r. 17 ledig; Weste:

'fri'. — r. 22 * Vädjar till (sä i Weste); Vhw

:

'vädjar'. — r. 23 ej i Weste.

r. 2 Parkas (av sp. parejas, plur. av pareja =
par). Parejas användes redan under 1600-t. som

beteckning på en sorts turer till häst vid tornér-

spelen (så i C. F. Menestrier, Traité des tournois,

Lyon 1674, s. 277. Meddelat av fil. lic. B.

Maler). I den gustavianska memoarlitteraturen möter

termen i varierad form på skilda håll, bl. a. upp-

repade gånger hos Hedvig Elisabeth Charlotta. I

skildringen av tornérspelet på Adolph Fredrics torg

i maj 1777 berättar hon, att efter en »löpning

mot huvuden» utfördes »en kadrilj till häst efter

spanskt mönster och som kallas Parécas». Och
det bekanta divertissementet La fete de la roche

Galtare, som gavs i Drottningholmsparken i au g.

1779 (jfr StU III s. 191 f.), avslutades enl.

hertiginnans beskrivning »med den s. k. Parécas,

den där stridsdansen, som jag förut har omtalat,

den utfördes av fyra kadrilj er». (Hedvig Char-

lottas dagbok I s. 79, 203.) När Bellman nyttjar

termen i samband med en dikt, torde han åsyfta

20. — Dikter till Gustaf III.
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någon viss melodi, som varit knuten till strids-

dansen. Ytterligare en bellmansdikt, från 1781

[Vhw 3 s. 116), bär titeln Parécas; dess metriska

schema överensstämmer i stort sett med föreliggande

dikt. — r. 3 Med Becken avses ty dl. Bäckens

värdshus (vid början av 1800-t. även kallat Bec-

kers värdshus), som var beläget i kvarteret Skall-

mej blåsaren (f. d. Gröndalen) vid östra sidan av

Norrtullsgatan. Det hade fått sitt namn av trak-

tören, senare traktörsåldermannen, Carl Fredric

Bäck (f. omkr. 1727, d. 1791), som — efter att

tidigare ha varit värd på Altona på andra sidan

gatan — enl. 1770 års mantalslängd bedrev sin

rörelse här med tillhjälp av 2 jungfrur, 6 pigor,

1 källargosse, 2 drängar och 1 trädgårdsmästare.

Stället blev under Bäcks ledning ett av huvud-

stadens mer kända och frekventerade värdshus. På

äldre dagar överlät han rörelsen till traktörsänkan

Elisabeth Wickman, som, 43-årig, står upptagen

som Bäcks hyresgäst i 1790 års mantalslängd.

Enl. Bäcks bouppteckning (S. S. A.) omgavs

värdshuset av trädgård och stora tobaksplantager

med tillhörande tobakslada. En inom det vidsträckta

kvarteret belägen sandås, sedermera kallad generals-

backen, hade 1743 nyttjats som avrättningsplats

för generalerna Buddenbrock och Lewenhaupt (S:t

Eriks årsbok 1904 s. 89). Även själva Bäckens

vårdshus kom f. ö. att figurera i den politiska histo-

rien. Det var nämligen där, som överste Skjölde-

brand i febr. 1809 samlade en grupp revolutionärt

sinnade män i avsikt att fängsla .Gustaf IV Adolph,

då han färdades Nortullsgatan förbi på väg till
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Haga. Genom Hans Järtas ingripande i sista ögon-

blicket blevo dock statskuppsplanerna som bekant

skrinlagda till följ. månad. — r.. 11 på tross— på
trots, »med eller mot vår vilja». — r. 14 uti am-

nesti, här ung.: i sämja. — r. 1 7 i sitt hjerta så

ledig: så fri från bekymmer. — r. 18-19

Väl är det sannt, at din krona tycks bli

Tunger för dig, men bequäm för din Ätt:

den vaga häntydningen på monarkens bekymmer
torde närmast avse den uppslitande familj ekonflikt,

vari Gustaf III just indragits genom änkedrottningens

yppade misstankar vis å vis kronprinsens börd.

S. 56.

N:o 38. Esr (egh., se StU III s. 1 18-120), DGr
4 s. 132-134, Eht s. 390-391, Schgm s. 366-367

(egh.), Vhw 6 s. 89-91. — Svenska Parnassen,

sjette stycket/ s. 186-187, juni 1784.
1 — (FHS

s. 84-85.) — Esr, DGr och Eht ha den äldsta

versionen, som något omarbetats i Schgm och Vhw
och fått ytterligare retuscher vid tryckningen i

Sv. Parn.

»Denne dag, destinerad til en fete såsom Hennes
o-

Maj:t drotningens namnsdag, blef på det sättet

firad. Då drotningen vaknade, gafs henne en sere-

nade af hofcapellet. De söngo en choeur af den

operan, som skulle bli henne til en surprise om
1
Tidskriftens utgivare, Gustaf Regnér, bifogar följ. not: »Jag

Söker flere slags läsares nöje. Flere slags snillen måste därtil bidraga.

Jag har skyndat mig at nytja denna kärkomna tribut af Hr. Hof-
Secreteraren Bellman, och i vist afseende felat emot ordningen. Men
omväxling är min hufvud-regel, och min ursäkt.»
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afton. Fartygen, som alla naggade, och uppå hvilka

alla tåg voro klädde med differanta flaggor, gåfvo

salfvor af 148 skott» (G. J. Ehrensvärd, Dagboks-

anteckningar, Sthlm 1877, I s. 249). Bellmans

vackra dikt avsjöngs enl. Är på morgonen 'nedan

Drottningens Fönster'; trol. föredrogs den av skal-

den själv i samband med nyssnämnda »serenade af

hofcapellet». Den senare på dagen å Drottningholms-

teatern framförda komiska operan Arsene var över-

satt av Anna Maria Malmstedt, sedermera fru Lenn-

gren. — Från den kungl. familjens vistelse på

Drottningholm detta år förskriver sig den här åter-

givna målningen av Pehr Hilleström.

r. 2 *Den 22 Julii (så i Sv. Parn.; Magdalena-

dagen); samtl. hss.: 'Den 21. Julii'. — r. 7

vädret susar; Vhw: Vädret rusar'; Sv. Parn,

:

'vestan susar'. — r. 10 med senare ändrat till

'bland' (? — så i Sv. Parn?). — r. 16 säng

senare ändrat till 'blixt' (så i Sv. Parn?). — r. 23

fram vid; Vhw: Tram i'.

r. 4 Drottningholm, se StU III s. 174. — r. 7

vädret= vinden. — r. 14-15

Och pa vattnet Amphion

Med sin gijldne lyra simmar:

Amphion, Gustaf III:s chefsfartyg, se bild och

StU VI s. 167. Den rikt utsirade skonerten var

uppkallad efter den grekiske heroen Amphion och
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pryddes av en gallionsbild av denne med hans

attribut, en lyra (se bild). Fartyget var färdig-

byggt redan 1778 (ej 1779, såsom uppgetts i StU

VI s. 16f) och togs sommaren detta år i bruk

av kungen för en resa från Carlskrona till Stock-

holm, som höll på att sluta med en katastrof vid

Landsort för den föga sjödugliga skonerten. —
r. 20 skjuhl, se StU III s. rj8.

57.

r. 6 Sv. Parii. : 'Står och suckar vid sin såg'. —
r. 10 sin; Sv. Parn.: 'hans'. — r. 15 Mölnarn

op-ät; Vhiv: 'miölnarn up i'.

r. 5 öfvertag = överdrag; här något skyddande

klädesplagg. — r. 12 Loföns Gubbar: Drottning-

holm är beläget på Lofö. — r. 14 de Lang:

Louis Antoine Deland, kammartjänare hos drott-

ningen, se StU III s. 17S- — r. 1 5 qvarnen, se

StU III s. 775. Den är synlig längst t. h. på

J. F. Martins gravyr, StU VI s. 4g.

>. 58.

N:o jg. Schgm s. 230 (egh.), Vhw 3 s. 75-76,

Esr (egh., se StU III s. 125), DGr 4 s. 137,

Eht s. 393-394. — (EU 2 s. 114.)

Dikten är skriven till sjunde årsdagen av Gustaf

IILs statsvälvning; skalden räknar fel i inlednings-

raderna och talar om att åtta år förgått, vilket

tydl. gett upphov till den felaktiga dateringen i

Vhw (se nedan). Lidner hyllade f. ö. Gustaf III





JO Kommentar

vid samma tillfälle med en i den späde kron-

prinsens namn skriven dikt (Sv. vitterhetssamf :s

uppl. I s. 1 86).

Överskriften i Vhw: 'Till Konungen på Drottningh:

d. 19 Au g: 1780'. — *Maij:t; Schgm : 'Maijt:'.

— r. 13 Regenter; Vhw: 'Regenten'. — r. 14

Gån; Vhw: 'går'. — r. 22 Folkets ändrat från

'Landets'.

r. 3 saruiette '= servett. — r. 4 Drottningholm,

se StU III s. 174. — r. 1 2 tidehöckten= hävderna.—
• r. 15-20 Verlden ännu i minne har, o. s. v.

Andra strofens skildring anspelar på situationen

vid det ryktbara »plenum plenorum» på rikssalen

den 21 aug. 1772, då den segrande monarken

höll sitt strafftal till ständerna och efter dess fram-

förande reste sig från tronen, lyfte kronan av

huvudet och lät uppstämma tacksägelsepsalmen

»O Gud, wi lofwe dig!».

S. 59.

N:o 40. Esr (egh., se StU III s. 54-55), DGr 4

s. 83-84, Eht s. 354-355, Schgm s. 297 (egh.),

Sdn 2 s. 94-95, Vhw 6 s. 75-76. — (SU 6

s. 162-163.)

Medan Gustaf III höll hov på Gripsholm, till-

bringade änkedrottningen nyårshelgen på sitt vinter-

residens Fredrikshof i Stockholm; alltsedan kron-

prinsens födelse levde Lovisa Ulrica som bekant

på fientlig fot med kungaparet.- Helt isolerad var

den gamla förgrämda furstinnan dock ingalunda:



er,

cd



72 Kom men tar

»Hon har givit baler och supéer i var vecka»,

antecknar svärdottern Hedvig Charlotta efter års-

skiftet i sin dagbok (I s. 227). Festligheterna åter-

ljuda, som vi se, också i Bellmans lekfulla nyårs-

verser, där »hela Fredrikshof dansar i det gladaste

omgänge » .
— Dikten är skriven i Hr Baddins

namn: Badin, den bekante »morianen» vid Lovisa

Ulricas hov, se bild och StU III s. 85, VI s. IJ.

r. 7 Matt; Vhw: 'Våt'. •— r. 12 nego; Vhw:
niga'. — r. 14 Hoppa; Vhw: 'hoppar'. -— r. 19

Skon som ändrat från 'lik En'.

r. 11 don = dån. — r. 12 Fröknar. Fröken: en

på 1700-t. för adelns döttrar reserverad titel.
—

r. 15 Fröken Frederika: Fredrica Hedvig Mörner

af Morlanda, hovfröken hos änkedrottningen, se

StU III s. SS. — r. 16 garnatur, garnityr: besättning

av band eller dylikt på dräkten. — r. 1 8 Fröken

Stina: Christina Charlotta Sinclaire, hovfröken hos

änkedrottningen, se bild och StU III s. SS.

S. 60.

r. 1 sufvit === sovit. — r. 3 Fredrikshof, se bild

s. SJ och StU III s. SS.

S. 61.

N:o 41. Vhw 6 s. 108. — (VU 2 s. 348.)

Lovisa Ulrica och hennes dotter vistades hösten

1 78 1 på änkedrottningens sommarresidens Svart-
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Adolph Ludvig Gustaf Fredric Albert Couschi Badin,

klädd i nationella dräkten och ined sina ordensintressen antydda
av bl. a. Timmermansordens emblem t. h. Pennteckning av
A. U. Berndes, 15 juni 1793. I enskild ägo. Foto i Sv. Porträtt-

arkivet.

sjö (se ovan s. 25), där Bellman väl person-

ligen framförde sin underdåniga hyllning denna

septemberdag.
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r. 4 Dalin: Olof von Dalin, Lovisa Ulricas hov-

skald, död 1763. — r. 7 svar= tung, »ovig»;

jfr: svåra kanoner.

5. 62.

N:o 42. Vhw 6 s. 207-211. — (VU 2 s. 138-

Prinsessan Sophia Albertina och hennes moder änke-

drottningen bodde detta är kvar på Svartsjö till

den 6 nov. (Inr. Tidn. 8/n; jfr föreg. dikt).

. Den 8 ok t. firades prinsessans födelsedag på lust-

slottet, och det är till denna högtid, som Bellman

skrivit sina särdeles initierade strofer i jakthundarnas

namn. Svartsjö var berömt för sina givande fågel-

jakter. 'Baddin förde an thenna hundhopen', heter

det i en not, som Völschow tillfogat efter dikten;

denna har väl också i likhet med nyårsuppvakt-

ningen 1780 (se ovan dikt n:o 40) tillkommit

i samråd med Badin, som hörde till hovstaten på

Svartsjö. Minnet av den mörkhyade favoriten lever

för övrigt kvar på Svartsjö, där en strax nordost

om slottsdammen belägen lövsal, anlagd på Lovisa

Ulricas tid, alltjämt bär namn av »Badins berså».

(Meddelat av Nils G. Wollin.)

r. 9 Svartsjö, se anm. till s. 1 5 r. 4, ovan s. 25.

S. 63.

r. 2 en quadrille (fr.). Kadrilj : urspr. fyrmanna-

grupp i processioner, tornérspel, ryttarupptåg o. dyl.

— r. 3 China, det för Lovisa Ulricas räkning på



Christina Charlotta Sinclaire

som grevinnan Stenbock i Gustaf III:s pjäs »Gustaf Adolphs ädel-

mod» 1783. Oljemåln. av Pehr Hilleström. Gripsholm.
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1760-t. uppförda lustslottet i Drottningholmsparken.

— r. 4 Pille! (fr.), pilj ! »Tillrop till en hund,

då man vill, att han skall uppstöta en fågelkull,

för hvilken han gjort stånd» (Dalin). — r. 1

3

snällt= snabbt. — r. 16 kallt= livlöst, intresse-

löst.

S. 64.

r. 2 Mord-gevären ma du hvässa. Gevären här=
vapnen (hugg-, stötvapen el. dyl.). — r. 22

här pä ön: Svartsjölandet el. Färingsön, där Svartsjö

slott är beläget.

S. 65.

r. 2 slink: »Rännande i slinkärender » (Dalin),

inställsamt krypande. — r. 8 den svarta floden =
Styx.

S. 66.

r. 1 Ingen blick == intet ögonblick. — r. 8 Med
tre Enkor pä visit: Sincka, Hvita Flickan och

Röda Flickan.

S. 67.

N:o 43. Vt 92, SaU, Vhw 6 s. 179-194. —
(VU 2 s. 79-103.)

Gustaf III firade 1783 sin födelsedag på Grips-

holm. Om Bellmans stora hyllningstal, som tyd-

ligen hölls i Augusti-Orden 1
(se om denna ovan

1 Ordenssammankomsten annonseras i Dagl. Alleh. 24
/'i med orden:

»Samtelige Respective Ledamöterne af Samhället A. B. sammanträda
i dag Fredag klockan precise i til middagen på wanligt ställe.»
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s. 45} 9
anmärker Eichhorn i sin utgåva (Is. 425 f.):

»Detta i flere hänseenden märkliga tal innehållero
en mörk skildring af frihetstiden, med dess mut-

system och råa partivälde . . . Uppfattningen af det

gustavianska skedet är typisk för Bellman och har

varit tongifvande i långliga tider. Stycket öfver-

flödar, liksom nästan alla dessa förr förbisedda tal,

af de läckraste småbilder, ett miniatyrmåleri i hvars

öfverdådiga saftfullhet kanske ingen svensk öfver-

gått Bellman.» Att skalden själv satte särskilt

värde på detta tal, synes framgå av att han över-

lämnade dedikationsexemplar av det, utsökt textade

och dyrbart inbundna, till Gustaf III [Vt 9 2, se

bild) och Samuel af Ugglas (SaU). Den sistnämnde

torde redan vid denna tid ha tillhört Augusti-

Orden, vars »Öfverste Kansler» han längre fram

blev (se ovan s. 48). Den utskrift av talet, som

han emottog, var försedd med en särskild dedika-

tionsdikt, vilken skall ingå i en följ. del av StU.

r. 8-12 ej i Vhw. — r. 19 *våra (så i SaU,

Vhw); Vt 92: 'Wåre'.

r. 12 M: £: = IMina Bröder!

S. 68.

r. 1 den; Vhw: 'thet'. — r. 1 3
*nägra (så i SaU,

Vhw); Vt 92: någre'. — r. 20 *denna dyra (så

i SaU, Vhw); Vt 92: 'denne dyre'.

r. 1 den nit— det nit. Mask. genus omväxlade

här med neutr. i äldre svenska. — r. 5 En del
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hans klara bild pä bröstet troget bära: sannolikt

avses de borgersmän och ordensbröder, som av

konungen erhållit medalj »för visad trohet och

mandom» vid statsvälvningen (se ovan komm.
s. Ji och 48?). — klara = blänkande, fläck fria.

— r. 11 Och Plutos' altar brann: man dyrkade

Mammon. — r. 15-18 Du Flock, som för din

Kung utur din hydda trädde o. s. v.: se ovan

k omm. till r. 5. — r. 23 Bo Jonssons gamla borg.

Gripsholm, uppkallat efter sin äldste byggherre

Bo Jonsson Grip på 1300-t. Sedan mitten av okt>

hade Gustaf III uppehållit sig på Gripsholm, var

ifrån han inflyttade till Stockholm den 27 jan

(Inr. Tidn. 27
/0- — r - 2 8 Blir trösten== det bli

trösten.

. 69.

r. 19 skygden; Vhw: 'skuggan'. — r. 27 gnistor;

SaU, Vhw: 'gnistror'.

r. 6 jag sjunga vill och mala= vill jag besjunga

och avmåla. — r. 16 en aldrig holme: Riddar-

holmen. — r. 17-18

Hvars murar stolt till skyn ett gyllne Tempel höjer,

Där Svenska Kungars stoft sin marmor helgad är:

Riddarholmskyrkan, vars marmor är helgad åt de

svenska konungarnes stoft; närmast tänker väl

skalden på karolinska gravkoret med dess rikt

förgyllda kupol. — r. 24-25

straxt Kärlek facklan tände,

Som redan varit släckt i dryga 80 är:
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Dedikationsexemplar till Gustaf III

av talet i Augusti-Orden den 24 jan. 1783. Band i röd marokäng
med guldpressning, sannolikt utfört av Chr. Schneidler. Vt 92,

Kungl. Biblioteket.

meningen är tydl., att Gustaf var den första

ättling, som på drygt 80 år sett dagen inom

konungahuset. I verkligheten hade dock 1746

2i. — Dikter till Gustaf III.
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blott 58 år förflutit, sedan Carl XI:s yngsta dotter

föddes (Ulrica Eleonora, f. 1-688).

70.

r. 1 *sina (så i SalJ, Vhw); Vt 92: 'sine'. —
r. 4 fällt; Vhw: 'stäldt'. — r. 1 1 *denna (så i

SaU, Vhw); Vt 92: 'denne'. — r. 18 Han; Vhw:
'hon'. — r. 26 sitt; Vhw: 'sin'.

r. 1 De tappre Wränglars borg: Gustaf III var

född i Wrangelska palatset på Riddarholmen, det

s. k. Kungshuset, som under förra hälften av 1700-t.

utgjorde konungafamiljens residens. — r. 6 vett,

här ung. — »andlig odling». — slöjd, här == manu-

fakturer, »näringar». — r. 1 1 denna dyra Gren =
Wasaätten; jfr anm. till s. 10 r. 6, ovan s. 20.

— r. 19 klockspel. Om Tyska kyrkans klockspel,

se StU III s. 196. — r. 26 Girug — girig. —
— sitt skrubb, alltså neutrum; jfr StU III s. 114

r. 16: "1 Skrubbet numra 4'. — r. 27 shilling, se

StU VI s. 228, anm. till s. 249 r. 8.

71.

r. 1 *Den Sjuke (så i SaU); Vt 92, Vhw: 'Den

Sjuka'. — r. 24 ej nu; SaU: 'nu ey'.

r. 4 Calendern = almanackan. — hjerne-grill=
huvudbry, grubbel. — r. 5 Hans ögon hvälfva

mildt: han har en mild blick, uppsyn. — hvälfva,

här= vändas, vrida sig. — r. 8 Bortblandad—
undanskymd, vilsekommen. — r. 9 pappers-vad,

del av papperstapet, se StU I s. XL. — r. 1

8
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utgör: »utgör kontentan av». — r. 23 den Uslas

= den eländiges (fattiges, sjukes o. s. v.). —
r. 24 besvära — tynga, plåga.

72.

r. 4 *stärkta (så i SaU, Vhw); Vt g2: 'stärckte'. —
r. 9 *glada (så i SaU, Vhw) ; Z7/

-

92: 'glade'.

r. 1 Är« (ej nedsättande betyd. !) = enklare. —
sig städa — snygga upp sig, kläda sig fint.

—
r. 4 Med stärkta linnen prydd, d. v. s. med snibb,

förkläde el. dyl. — r. 16 inom sitt fria slott: i

sitt fria hem el. fädernesland. — r. 24 med purpurn

haller möte. Purpurfärgen utmärkte »Rikets Drottar »,

riksråden, vilka sedan 1675 som ämbetsdräkt buro

en hermelinsbrämad purpurmantel av sammet med
hatt i likadan färg. (Kunglig resolution 1 5 sept.

1675, tr. i A. A. von Stiernman, Samling utaf

Kongl. Bref, Stadgar och Förordningar etc, Sthlm

1760, IV s. 132.) — r. 25 hjertats vällust: fröjd.

73.

r. 4 *sina (så i SaU, Vhw); Vt 92: 'sine'.
—

r. 10 söndervridit; Vhiv: 'sönderrifvit'. — r. 1 5 främ-

stapla; Vhw: 'framstappla'.

r. 3-4 Aggets stungna gap o. s. v.: den politiska

förbistringen och partihatet framställas under formen

av en besegrad drake. — r. 4 fräta = uppsluka,

svälja. — r. 8 Sen man vid gyllne städ sin frihets

boja smidit, d. v. s. låtit binda sig av mutor. —
r. 9 dufna, här = förblindade, förmörkade. —
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r. 15 framställa, framstappla = framstamma. —
r. 1 7 En röd, vältalig mull, som bland Partier

vankar: mutor. — r. 20 veta = veta av, känna

till.
—

- r. 26 mörka svek — skumma intriger, ränker.

— r. 27 Om frälsemanna-rätt och odalmanna-hjerta.

Närmast åsyftas tydl. den häftiga kampen vid

1771-72 ars riksdag mellan adel och ofrälse rörande

privilegier åt de tre »odalstånden ». Som notarie i

bondeståndet vid riksdagen bör Bellman ha varit

väl insatt i dessa stridsfrågor.

S. 74.

r. 15 flygta sag längst; Vhw: 'flytta såg långt'.

r. 5 blick = blickar. — r. 10- 11 Vid plogen stog

en Ilsk o. s. v.: de fyra stånden vid frihetstidens

slut avses tydl. — Ilsk (dial.) == ilsken, lömsk,

illasinnad. — r. 1 3 tide-böckren = hävderna. •

—

r. 1 7 Rikets Möte= riksdagen. — r. 1 9 öma blick

— deltagande, smärtfyllda blickar. — r. 23 Valmars-

Gubben: riksdagsbonden. Valmar (dial.) — vadmal.

— r. 24 en Andlig Mine: riksdagsprästen. —
r. 26-28 At fängsla Wasars Son och Ärans Furste

binda o. s. v. Omedelbart före statsvälvningen 1772
hade mösscheferna, enligt vad man uppgav, haft

planer på att arrestera konungen.

S. 75.

r. 6 Vhw har en avvikande interpunktering, som

synes ge bättre mening: 'i ährans portar - - klädd

vid dagens första stråla'.
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r. 1 3 blef större till Monarken, d. v, s. som monark.
— r. 21 snillets eld och gräl: tankens hänförelse

och bryderi. — r. 27 Ej minsta droppa blod sig

kring din spira grufva: Gustaf III:s statsvälvriing

genomfördes utan någon blodsutgjutelse. — sig...

grufva = jämrade sig, klagade.

76.

r. 8 bad utan; Vhw: 'utan bäd'. — r. 28 var

ändrat fråri 'Hans'.

r. 1 veka — veke; jfr om 'båga' StU V s. J4.
—

r. 1 1 stig= fotspår. •— r. 14 O Gud, vi läfve dig!

:

begynnelseorden till psalmerna n:r 6 och 7 i

1695 års psalmbok. Efter statsvälvningen bevistade

konungen den 23 aug. Te deum i Storkyrkan.

— r. 15 Ehrnstrahl: David Klöker Ehrenstrahl,

den karolinska epokens store » hofkonterfej are » .

—
r. 27 pral (utan nedsättande bibetyd.) — prakt,

rik prydnad.

77.

r. 1 *älskvärda (så i SaU, Vhiv)\ Vt g2: 'Älsk-

värde'. — r. 20 *East-än; Vt 92, SaU: 'Fast

än'; Vhw: 'fastän'. — r. 22 Imedlertid; SaU:
'Emedlertid'.

r. 5-7

/ kärrens unkna djup, bland träsk, moras och stenar,

Man Ceres' vagnar ser inunder trädens grenar

Belastas med behag.
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Kampen emot 'träsk, moras och stenar' främjades

just vid denna tid av diverse kungl. förordningar,

varigenom bönderna stimulerades till uppodlingar

och nybyggen (Odhner II s. 55). Överhuvud taget

hade Gustaf III:s regering utmärkts av ett växande

intresse för 'Landets Åkerbruk' och dess trängande

behov. — r. 1 5 skjul, se StU III s. 138. —
r. 18 Med hattband, hed och krans står Idogheten

klädd. Bland de belöningar, som Patriotiska Säll-

skapet vid denna tid utdelade, voro även hatt-

kedjor av silver. Bellman bar f. ö. själv en silver-

kedja på sin hatt; om den skämtsamma förklaring,

som han gav härtill, se Carlén I s. XXXI. —
r. 19 tarfligt (utan nedsättande betyd.) — nöd-

torftigt, måttligt. — r. 20-21

Fast-tin ej i kvart torp din olycks-kittel sjuder

Med döden pä dess brädd:

husbehovsbränningen hade förbjudits 1775 i sam-

band med att brännvinstillverkningen blev ett

kronans privilegium. — r. 22 ditt fikon-träd: den

fredliga odlingens symbol. — r. 23 Dä Mensklig-

heten snart bortsinimar i sitt blod. Det nordamerikanska

frihetskriget i vilket förutom England och Förenta

Staterna även Frankrike, Spanien och Holland voro

engagerade, hade pågått sedan 1776 men höll just

vid denna tidpunkt på att avvecklas; freden slöts

i sept. 1783.

. 78.

r. 2 *Fleetwood; Vt 92:
J

Flettvood\ — r. 10 *spända

(så i SaU, Vhw); Vt 92: 'spände'. — r. 19 brin-

ner; SaU, Vhw: 'rinner'.
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r. 2-3 Wachtmeistrar, Fleetwood — fler — en Arm-

felt, en Myrin. Flera 'Wachtmeistrar' ägnade sig

med framgång åt den militära banan, bl. a.

överste Carl Adam W. af Björkö, kronprinsens

kavaljer och blivande vice guvernör, samt överste-

löjtnanten och generaladjutanten Gustaf W. af

Johannishus. De övriga åsyftade torde vara överste-

löjtnanten vid arméns flotta Fredric Ulric Fleet-

wood, som stupade vid Svensksund 1789, Gustaf

Mauritz Armfelt (se nedan s. 87) eller möjl. hans

farbroder överste Carl Gustaf Årmfelt, med tiden

en av Anjalaförbundets förgrundsgestalter, samt

löjtnanten vid fortifikationen Eric Myrin, som gått

i fransk tjänst och blott 34-årig stupat vid beläg-

ringen av Gibraltar i sept. 1782. (Se om honom:

C. M. Carlander, Svenska bibliotek och ex-libris,

2:a uppl., Sthlm 1904, II s. 773. Myrin var

svåger till Samuel Ödmann.) — r. 4 Carla-elden:

den karolinska andan. — r. 1 2 Ocean= den gre-

kiske havsguden Oceanos. — ^7^/= djup. —
r. 1 3 Urna — Umeå. — r. 14 stäm: fram- el.

bakstam på fartyg. — r. 1 6 glaf, här = svärd.

— r. 19 under pustars svalg: under fläktars myn-

ning. — det bräckta: det ur klippan brutna. —
r. 21 grund = jord. — r. 23 Cydopen, här= gruv-

arbetaren. Cykloperna hade, enl. yngre antik my-
tologi, »sina Werk-Städer wid the underjordiska

J&tnx eldar, ther the smidde allahanda wapn åt

Gudarna; och i synnerhet åskewiggar åt Jupiter»

(Wennerdahl). — r. 24 blosset tändt i mund. Gruv-

arbetarna lyste sig vid denna tid med bloss, som de
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under arbetet buro i munnen; motivet återkommer

upprepade gånger å Pehr Hilleströms gruvinteriörer

(se: S. Rönnow, Pehr Hilleström och hans bruks-

och bergverksmålningar, Sthlm 1929, plansch 3,

4, 5, 8, 9). — r. 25 i sitt qiialm—i den kvava,

osunda luften. — r. 27 Skönt= änskönt.

79.

r. 12 *cirkeln (så i SaU, Vhiv)\ Vt g2: 'Circlen'. —
r. 1 3 *känslans (så i SaU, Vhw); Vt 92: 'konstens'.

r. 2 dess öfra tjäll= hans bostad ovan jord. —
r. 4 kulna— frusne. — r. 11- 17 I fria Konsters

tält o. s. v. De åsyftade »fria konsterna» synas

vara: konstgjuteri ( an ser man ugnen sjuda'),

bildhuggarkonst ('Än hör man hammarns slag'),

arkitektur ('än ser man cirkeln stäld'), musik

('Än känslans ömma qual från stumma strängar

ljuda'), danskonst ('Än kroppens ädla tyngd blir

lyftad, sänkt och fäld'), målarkonst och ingeniörs-

vetenskap. — r. 18-21 En Meijer i sitt skjul han

eld och blast regerar o. s. v.: den ålderstigne över-

direktören och f. d. kongl. styckgjutaren Gerhard

Meyer (f. 1704, d. 1784), som hade utfört gjut-

ningen av Gustaf Wasas och Gustaf II Adolphs

statyer i Stockholm och 1775 donerat sin stora

fastighet vid Röda Bodarna till Kongl. Målare- och

Bildhuggareakademien. Han hade 1772 efterträtts

som kongl. styckgjutare av sonen Gerhard Meyer
(*}* 1797). — formerar= ger form åt. — r. 22 En
Sergell ät sitt ler en stum förundran delar: Sergel,
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skulptören, meddelar förmåga åt leran att väcka för-

undran. — r. 23 klyft= block.

S. 81.

N:o 44. Sdn 3 s. 43-44 (avskr. ur St. Posten).

— Hivad Nytt? Hwad Nytt? nr 1 1 1-1 1 2, 15 juli

1783. Stockholms Posten, nr 168, 25 juli 1783
(avtryck ur föreg.). — (EU 2 s. 1 31-13 2.)

Gustaf III, som i juni 1783 avrest till Finland för

att sammanträffa med ryska kejsarinnan i Fredriks-

hamn, råkade den 12 juni ut för en olyckshändelse,

då han till häst åsåg exercisen på Parola malm:

vid en häftig rörelse av hästen blev konungen

avkastad och bröt i fallet vänstra överarmen. Före-

liggande dikt anknyter — liksom den närmast

följande — till denna händelse och förses i Hwad
Nytt? Hwad Nytt? med en ingress, så lydande:

»Kort efter at underrättelsen ankommit til Stock-

holm om den olyckeliga händelse, som timat Hans
Kongl. Maj:t, wår allernådigste Konung på Parola

Malm wid Tawastehus, och det hopp man då redan

hade om Högst densammes snara restitution, skref

wår lyckelige Skald, Hr Hof-Secret. Bellman detta

Skaldebref til Kammarherren hos Hans Kongl.

Maj:t, Cavailleren hos Hans Kongl. Höghet Kron-

Prinsen och Capitaine wid Kongl. Lif-Guardiet,

Högwälborne Hr Baron Gustaf Mauritz Armfelt.

»

— Gustaf Mauritz Armfelt (f. 1757, d. 18 14;

se bild s. hade vunnit sin första hovcharge

178 1, då han utsågs till kavaljer hos kronprinsen.

Samma månad, som Bellman skrev sin dikt, be-

fordrades f. ö. Armfelt till överstelöjtnant i armén
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och generaladjutant av flygeln. Med skalden hade

han stiftat nära bekantskap redan under sina tidigare

stockholmsår på 1770-t., enl. vad han själv uppger

i en opublicerad passus i sin självbiografi: »Bell-

man cet Anacreon du Nord et bien supérieur å

son model e, m'avoit pris en amitié et me fise faire

la connoissance de plusieurs de ces originaux qui

brillent dans ses ouvrages» (A:s självbiografiska

anteckningar 1757-80. Aminnesamlingen, Finlands

Statsarkiv). Såsom monarkens inflytelserike gunstling

fick Armfelt under kommande år mottaga åtskilliga

poetiska uppvaktningar av Bellman, vars diktning

han f. ö. ur flera synpunkter synes ha uppskattat.

Sålunda uppmanar han i ett brev från Wien 1804
sin dotter att läsa de gustavianska skalderna, Kell-

gren, Leopold eller »Bellman, som är öfverlägsen

Anakreon och som har en ojemförlig rikedom på

tankar och uttryck» (Elof Tegnér, Gustaf M au ritz

Armfelt, Sthlm 1887, III s. 124).

r. 7 spontoneu. Sponton (fr. esponton): »Halfpik,

som fordom bars af infanteri-officerare, nu bruklig

till sjös vid äntringar» (Dalin). — r. 12 Sig

en marsch i marken stöter. Den skadade monarken

bars i sittande ställning; från Parola till Tavastehus,

»och led Kongl. Maj: t, under det Han blef buren,

mycken sweda, hwaraf Honom flere gånger nog

mattighet åkom» (Hwad Nytt? Hwad Nytt?

15 juli 1783). — r. 1 5 ett quahn :== en tryckande

atmosfär. — r. 1 6 tiger val: står inför valet. —
r. 2 1 qntiste, här = bräckte.
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S. 83.

N:o 45. Ett orig.-ms. fanns 1877, enl. Eichhorns

uppgift, i ceremonimästaren frih. A. W. Stiernstedts

autografsamling och trycktes i EU (2 s. 133),

som här följes.

Dikten anspelar, liksom den föregående, på det

olycksfall, som drabbat Gustaf III i Finland.

r. 5 Zions gäfdar: kyrkorna.

S. 84.

JV:o 46. Ms. bland hertiginnans papper i R. A.

(Kungl. arkiv: Dr. H. E. Charlotta: Verser . . .

samlade af drottningen). — Dikten är, på ett föga

nöjaktigt sätt, tryckt i A. Ahnfelt, Ur svenska hof-

vets och aristokratiens lif, Norrköping 1882, V
s. 48.

På baksidan av manuskriptet har Hedvig Char-

lotta antecknat: »Couplets de Belman la Soirée

de L'an 1784.» Härmed avser hertiginnan sanno-

likt nyårsaftonen 1783, då hennes svåger Fredric

Adolph gav en fest i sin våning på Stockholms

slott, varvid Bellman medverkade med nyårskuplet-

ter. Sex dylika strofer från festen till namngivna

skönheter vid hovet ha bevarats av Völschow

(yVhw 6 s. 76-78, där dateringen av dikterna till

nyårsnatten 1781 är uppenbart felaktig); deskola

ingå i en följ. del av StU. I ett brev av den 2

jan. 1784 till Gustaf III, vilken befann sig på
sin italienska resa, har riksrådet Fredric Sparre gett
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en skildring av nyårsförlustelserna, som bl. a. inne-

håller en obeaktad notis om Bellmans personliga

medverkan vid festen. Sparre berättar, att »samte-

lige Deras Kongl: Högheter» vid årsskiftet voro

tillsammans från kl. V 2 7 kvällen till framemot

småtimmarna och att hertigen av Östergötland då

»hade haft hos sig sina Syskon till gjäst, och

för Soupéen roat dem med Bellmans sång och

Verser samt efter Soupén med Bal, som waradt

tills Kl!} mot 4. om morgonen» (Gustav. Sami.

F 427. U. U. B. Påpekat av Agne Beijer).

r. 2 Durchlauchtigsta, av Durchlaucht (ty.) : »Titel,

som tillkommer furstliga personer ända till rangen

af en storhertig» (Dalin). — r. 4 V^ed=vi&.

S. 85.

N:o 4J . Vhw 5 s. 1-10. Ett ms. om 11 foliosid.,

som ingick i Adolf Bellmans, sedermera Isidor

Bonniers samling, tillhör f. n. professor Jöran Sahl-

gren, Uppsala, men har ej varit tillgängligt för

denna utgåva. — (EU 1 s. 267-274.)

Talet hölls i Augusti-Orden (se om denna ovan

s. 45), vars medlemmar — »Herrar Ledamöter af

Samhället A. B.» — genom notiser i Dagligt Alle-

handa kallades till sammankomster såväl lördagen

den 4 juni »kl. half til 6 eftermidd. å wanligt

ställe» som måndagen den 6 »på öfwerenskommit

ställe kl. precise 1 til middagen», alltså i sist-

nämnda fall på Sabbatsberg, där Bellman framförde

sin oration.
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* Överskriften kompletterad ur ABn med 'för Augusti

Broderskap' (ej i Vhw). — r. 1 3 öppne; EU:
'öppna'. — r 19 hvars; EU: 'hvems'.

r. 4 Sabbatsberg, där Augusti-Orden denna gång

samlades, hade som värdshus gamla anor. Den på
Norrmalm belägna egendomen, som avsöndrats från

det närbelägna Rörstrand, hade tidigare kallats

Rinkeshof (efter ägaren, vinskänken J. F. Rinke).

Sitt nya namn fick den efter vinskänken Vallentin

Sabbath 1720), innehavare av källaren Rostock,

vilken 1709 fick fastebrev på egendomen, där

han lät anlägga stora karp clammar, synliga på

Tillaei karta (1733). I en »Explication » till en

handritad karta från omkr. 1721 är stället angivet

som »wärdshuset, Sabbatzberg kallat» (S:t Eriks

årsbok 19 13 s. 91): Sabbath torde alltså själv ha

utnyttjat den vackra lägenhetens möjligheter som

utvärdshus. Ar 175 1 förvärvades egendomen av

det nyinrättade fattighuset för Staden mellan bro-

arna, vilket här följ. år öppnades. Redan 1734
hade emellertid på platsen upptagits en »surbrunn»,

som från 1760-t. var livligt frekventerad (brunns-

journaler finnas för åren 1764-78 och 1798— 1883
i Sabbatsbergs ålderdomshems arkiv, S. S. A.).

Till brunnsgästernas bekvämlighet uppfördes 1765-

67 den alltjämt bevarade värdshusbyggnaden (se

bild), vars övre våningar uthyrdes åt brunns-

drickande sommargäster, medan själva värdshus-

rörelsen var inrymd på nedre botten. Två rum

voro upplåtna till en biljard, som 1767 inrättades

»till en nödig motion och ett menlöst nöje
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Sabhatshergs värdshus.

Den närmast belägna delen av bottenvåningen inrymde värdshus-

salen. Foto 1937. Stockholms Stadsmuseum.

for brunnsgästerna», för vilkas räkning det även

fanns kägelbana, gunga och sockerstånd på brunns-

gården (A. M. Rosenström, Historik öfver Sabbats-

bergs Fattighus 1752— 1896, Sthlm 1897, s. 1-3,

13-15). Det var i värdshuset, som augustibröderna

upprepade gånger höllo sina sammankomster. Man-
tals- och taxeringslängder upplysa oss om att värds-

husrörelsen 1780 bedrevs av den femtioårige vin-

skänken Olof Hofsteen, 1785 av handelsmans-

änkan M. St. Näbb och 1786-88 av kryddkrä-

maren Johan Fr. Stahre, som sistnämnda år erlade

2 rdr i utskylder för värdshuset, där han syssel-

satte hushållerska, husdräng, tjänstgosse och 4 pigor.
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I 1790 års mantalslängd möter Abraham Fischer,

31 år gammal, som traktör på det populära värds-

huset^ för vilket han fick betala en årlig hyra av

66 rdr 32 sk. Det var han, som vid Bellmans

konkurs 1795 ingav en specificerad räkning på
skaldens förtäring under några vintermånader (Björk-

man s. 157 f.). Som säkerhet för sin skuld hade

Beliman lämnat Fischer en cittra, vilken transak-

tion gett upphov till en del moraliserande kann-

stöperier i bellmanslitteraturen. Hösten 1834 aP'

terades Sabbatsbergs värdshus till provisoriskt sjukhus

under den pågående stora koleraepidémien —- värds-

huset Clas på Hörnet rönte samma öde — och i

okt. 1847 nedlade den siste traktören på Sabbats-

berg sin verksamhet. Från 1880 har värdshus-

byggnaden disponerats som logement för hjonen

på fattighuset, numera ålderdomshemmet. — På

1700-t. hade trakten kring Sabbatsberg, såsom

Beliman även antyder i sitt tal, en särdeles lantlig

prägel. Stockholmarna sökte sig gärna dit på kortare

utflykter eller för längre brunnskurer under sommaren.

Till de stadigvarande härute hörde Bellmans rojalis-

tiske vän Abraham Westman, som på 1790-t. hade

sin sommarbostad vid Sabbatsberg. Enligt Elers dis-

ponerade Westman på vissa år »Sabbathsbergs

Jordägor och Värdshus-rummen», och han hade

»på en högd derstädes låtit bygga ett vackert lust-

hus af sten, hvilket äger en ypperlig utsigt af

Staden och gifver stället en märkelig prydnad»

(Elers IV s. 342). Enligt en anteckning i Un-

manska krönikan (s. 188; S. S. A.) avhöll Götiska

Förbundet i början av det följ. seklet emellanåt
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sina sammankomster »i ett lusthus på höjden vid

Sabbatsberg *, varmed trol. avses den westmanska

Fåfängan. Göterna kommo alltså i någon mån att

vidmakthålla de patriotiska traditionerna på Sabbats-

berg från augustibrödernas och bryggarkungens

dagar. — r. 8 pral= prydnad, prakt. — r. i 5 dis-

kar— i^X. — r. 17 trädens rusk, d. v. s. prassel, sus.

— vädrens = vindarnas. — r. 19 hvars = vems.
— r. 22 grönskad= grönskande.

86.

r. 6 *sky (så i EU); Vhw: 'stig'. — r. 1 5 *be-

veker (så i EU); Vhw: 'bevekar'.

r. 5 hvad fägring sprids kring ögats första strålar!

— vilken fägring möter ej runtomkring vid första

anblicken! — r. 6 .sky, hår= himmel. — r. 13

rolig = stilla, lugn. — r. 16 fleute = flöjt.
—

r. 18 vicklar sig= vecklar sig, »frigör sig». —
r. 21 längst afägsne= mest avlägsna. — r. 25 Än
sjunga de hans skäl: Den bästa Kung pä jorden.

Skalden avser tydl. sin egen folksång: Gustafs skäl!

Den bäste Kung, som Norden [el. jorden] äger (se

ovan dikt n:o 9). — r. 26 blomsterprydde garn:

blomsterguirlander el. dyl. — r. 28 jägnar= glä-

der, gläder sig åt.

S. 87.

r. 7 *taflars (så i EU); Vhw: 'Taflors'. — r. 1

3

EU: Verldsbekymren'.

22. — Dikter till Gustaf III
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r. i glädtugt— glättigt, glatt. — r. 3 skjul:-jfr

StU III s. 138. — r. 7 i?or/, köpte taflars mängd:

en anspelning på frihetstidens korruptionsväsen. —
taflars — tafnars. Taffel (ty. Tafel) = bord för

stora maltider, el. spisning vid stort bord. — r. 1 o

Vart öfverskott är skänkt en Usling och en Svag:

på augustibrödernas filantropiska intressen har tidigare

(s. 46^) anförts ett exempel. — r. 22 hugl'ös=
håglös. — r. 23 Sa i ett harnesk stängd: såväl

hos militären. — när det skall betyda = när det

gäller.

S. 88.

r. 3 uppa; EU: 'utpå'. — r. 4 *fifves (så i EU);
Vhw: 'rifvas'. — r. 8

*
'axlar (så i EU) saknas i

Vhw. — r. 26 handsens ; EU: 'landets'.

r. 2 fikon-träd, se anm. till s. 48 r. 13, ovan

s. 59. — r. 6 ett söndradt Folk == åt ett söndrat

folk. - - r. 1 5 aggets mist: partihatets dunster. —
r. 24 aktning ger= ger akt.

S. 89.

r. 1 viljom; EU: 'vilja'. — r. 1 3 ögonblick; EU:
'ögnablick'.

r. 22 än tronen närmre nät'
— ännu närmare tronen.

— r. 23 Han, väl= grannen.

S. 90.

r. 5-13 *enl. EU; saknas i Vhw. — r. 2 1 Land-

sens; EU: landets'. — r. 27 gar; EU: 'är'.
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r. 2 sitt pass: vattenpasset, Sanningens attribut. —
r. 1 1 Betänklig= betydlig. — r. 1 5 hvälfver=
driver på. — r. 1 6 försaka = försmå, förneka. —
r. 22 Menlöshetens= oskuldens. — r. 28-29 en sä

behaglig hydda o. s. v.: Sabbatsbergs fattighus.

S. 9U
r. 7 Säng- Gudinnors ; EU: 'sånggudinnans'.

r. 1-8 I lärosalens hvalf o. s. v. Gustaf III visade

vid skilda tillfällen sitt intresse för lärdomssätet i

Uppsala, vars kansler han var som kronprins, från

1764, och som han påfallande ofta besökte mot

slutet av sitt liv, 1786 och de följ. åren, då han

åter övertagit kanslersfunktionerna, medan kronprins

Gustaf Adolph till namnet var kansler. — r. 1

Snillen— begåvningar. — r. 10 Zions Män: prästerna.

— r. 1 1 En stjerna med sitt band: här närmast

nordstjärneorden. — r. 1 2 Väktaren, Zions Väktare:

prästen. — r. 20 Barthotomée, Saint Barthélemy,

den ö i Västindien, som föregående år, 1784,

överlämnats från Frankrike till Sverige, i vars be-

sittning den förblev till 1878.

S. 92.

r. 14 trefne; EU: 'trifna'. — r. 2 1 *väl (så i

EU) saknas i Vhw. — r. 22 *Hvem (så i EU);
Vhw: livad'.

r. 10 alla ögonblick: allas ögon. — r. 1 3 En Usling

= en eländig, fattig. — r. 1 4 trefne= idoga,

flitiga. — r. 25 ögonmätt: mätande öga.
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S. 93.

r. i o
*
'åldrars (så i EU); Vhw: 'åldrens'. —

*troget (så i EU); Vhw: 'trogit\

r. 4 sin nit: nit' är i äldre svenska både masku-

linum och neutrum. — r. i o Till glada åldrars

lopp — till en glad livstid.

S. 94.

jV:o 48. Vhw 6 s. 325-332. — (VU 2 s. 56-

68.)

»Herrar Ledamöter af Aug. Samfund behagade i

dag Onsdag enhälligt församlas å wanligt ställe,

kl. precise 4 eftermiddagen», lyder en kallelse i

Dagligt Allehanda den 17 aug. 1785; två dag;ar

senare höll samfundet (se om detta ovan s. ^5)
tydligen sitt högtidssammanträde för året i Carl-

bergs orangeri, varvid Bellmans tal föredrogs. Skal-

dens politiska rundmålning med dess bjärta färg-

läggning av partitidevarvet har särskilt uppmärk-

sammats av Atterbom, vilken betecknat detta tal

såsom det av Bellmans verk, »som visar det största

måttet af reflexions-förmåga» (Atterbom s. 127).

r. 2 Carlbergs Orangerie. Den stora trädgårds-

anläggning vid Carlberg, som med slösande rike-

dom utformats mot slutet av 1 600-t. efter

ritningar av Jean De la Vallée, Tessin d. y. och

Johan Hårleman, hade efter ett sekels förlopp blivit

åtskilligt förfallen men utgjorde alltjämt ett synner-

ligen gouterat mål för stockholmarnas utfärder.
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Bellman själv har upprepade gånger besjungit

den vackra och skuggrika parken; sommaren 1783
var han f. ö. jämte sin familj bosatt i någon

av de till slottet hörande byggnaderna (se ett

brev i Eichhorn II s. 369 samt Carlén IV
s. 288). — I östra delen av parken, där nu kadet-

ternas ridbana är belägen, låg mellan dubbla lindrader

den stora slottsdammen med sin Neptunusfontän (se

nedan). Ett stycke norr om dammen reste sig som

fondbyggnad det på sin tid berömda orangeriet,

där augustibröderna gärna höllo sina samman-

komster. Orangeriet anlades på 1670-t^ under med-

verkan av bl. a. Olaus Rudbeck, men omgestaltades

på 1690-t. under ledning av Tessin d. y.; från

samma tid är det pompösa Suecia-sticket (se bild),

som möjligen återgår på en arkitekturritning. En
förslagsritning i betydligt enklare stil av Johan

Hårleman, approberad av Carl XI, finnes i Kungl.

Biblioteket (planschavd.). Enligt J. G. Rudlings

Supplement til Thet i Flor stående Stockholm

(Sthlm 1740, s. 662) var orangeriet då »om
Wintertiden upfylt med många rara Utländska

Wäxter, men om Sommaren utsmyckat med skiöna

Lius-Cronor och kostbara Tapeter» — såsom in-

ramning alltså för hovfesterna härute på konung

Fredrics tid. Med dennes död var Carlbergs roll

som kungligt lustslott i stort sett utspelad; ännu

under krigsåren 1788-90 nyttjades det dock som

sommarresidens av hertiginnan av Södermanland.

Hennes och hertig Carls intresse för platsen

resulterade på 1790-t. i ett stort projekt, som gick

ut på att det då rätt förfallna orangeriet skulle
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»Uti Carlbergs Trädgård lygö.»

Neptunustemplet, numera kallat Dianas tempel, uppfördes 1791-92
efter ritn. av C. C. Gjörwell och L. J. Desprez. Etsning av

J. C. Linnerhielm i hans Bref under resor i Sverige, Sthlm 1797.

ersättas med ett lustslott för hertigparet på samma
plats. Ritningar härför, utförda av Thure Wennberg,

finnas i KungL Biblioteket (planschavd.)- Lustslottet

blev aldrig fullbordat, men i samband med de

påbörjade grundläggningsarbetena revs orangeriet.

Det skymtar dock ännu i Linnerhielms skildring

av en promenad genom parken i juli 1796:

»Orangerie-Huset . . . sades skola förvandlas till

Ridhus. I alla fall är det täckt att se dess ljusa

färg och prydliga skapnad reflecteras bland de gröna

skuggor majestätligt yfviga Lindar kasta på den

stora Damm de här omgifva. Ännu för få år

sedan voro Vatten-konsterne på Orangeriets lilla

Parterre i gångbart skick ...» (J. C. Linnerhielm,

Bref under resor i Sverige, Sthlm 1797, s. 218 f.).
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— r. 9 M: B:= Mina Bröder! — r. 14 skjul, jfr

StU III s. 138. — r. 17 rusk. Ruska: »Skakas

med prasslande ljud» (Dalin). — r. 20 Hur dessa

rundlars vidd ett öppet fält utbreder. Framför

orangeriet utbreder sig på Suecia-sticket (se bild)

'ett öppet fält' med rundlars vidd' — en s. k.

broderiparterr med buxbomsslingor, vilken Bellman

torde åsyfta. — r. 2 1 vart Tempel: orangeriet.

S. 95.

r. 1 livad snille-val: vilken utmärkt smak. — r. 2

labijrinters lopp, jfr StU V s. öp f. — r. 6

strimma= glänsa. — r. 7-8 Där hörs JVeptuni

spel o. s. v. Den stora slottsdammen pryddes sedan

1600-t. av ett »Neptunusbeläte », som omgavs av

ett par vattensprutande sjöhästar, vilka modellerats

av fransmannen L'Amoureux, mästare till den

populära ryttarstatyn av Christian V på Kongens

Nytorv i Köpenhamn. - - r. 1 2 vädrets= vindens.

— r. 24 förklar.a= ådagalägga, ge uttryck åt.

S. 96.

r. 9 *Majestätets; Vhw: 'Majestätes'.

r. 3 trumpna ^= dystra; — r. 6 glaf= svärd.

S. 97.

r. 22 *mumladt; Vhw: 'mumla'.

r. 3 aggets: partihatets. — r. 9 Rikets Möten=
riksdagarna. — r. 14 Väktarns stumma vakt, som
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fredar Zions mur: prästeståndet, vars anseende

fläckats av mutväsendet under frihetstiden. Vid

1 77 1 års riksdag betalades en prästerlig röst med
upp till i o ooo plåtar (Odhner I s. 29). — r. 20

En dödlig hviskning lopp at fängsla JVåsars Son:

se anm. till s. 74 r. 26, ovan s. 82. — r. 22

vigtigt öfverlagdt: allvarligt dryftat.

S. 98.

r. 6 trängde= ansatte. — r. 9 de vördnadsvärde

Grillar: de allmänt aktade halvbröderna Claes (f.

1705, d. 1767) och Johan Abraham (f. 17 19,

d. 1799) Grill, direktörer i Ostindiska Compagniet,

innehavare av det stora Grillska handelshuset och

kända även för sina kulturella och filantropiska

intressen. Huset Grill hade f. ö. figurerat bland

fordringsägarna i konkursen 1766 efter Bellmans

fader (Björkman s. 45). — r. 14 purpurn, se anm.

till s. 72 r. 24, ovan s. 81. — tross= trots. —
r. 21 ljuga, i st. f. lögn. — r. 22 At vid tram-

petms klang bereda Rikets väl: den politiserande

bonden väntar på »riksdagsutblåsningen » . Jfr därom

anm. till s. 153 r. 13-14, nedan s. 154.

S. 99.

r. 15 Att Trämst' förekommer 2 ggr i nära följd,

beror möjl. på en felskrivning i hs. — r. 22 tronen

ändrat från 'Kronan'.

r. 10 besvor— svor över, förbannade. — r. 1 3 Vid

Patriotens disk man dyra safter sköljde. Både hattar
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och mössor kallade sig under frihetstidens partistrider

för patrioter. — disk= bord. — r. 16 rack— arrack,

ett slags ostindiskt, starkt brännvin (el. likör), se

StU V s. 208. — r. 22 Aristocraten jämt med

tronen gätt i arf: inom en monarki har det alltid

funnits aristokrater (som o. s. v.).

s. 100.

r. 9 När tornen kölar dra och bergen hvalar föda,

d. v. s. når vattnet, med fartyg och havsfauna i

följe, stigit över berg och torn. — dra, draga ==

• bära. — r. 10 Etnas strida topp: vulkankäglan

med de strida lavaströmmarna. — r. 1 1 sitt fikon-

träd, se anm. till s. 48 r. 13, ovan s. 59.
—

r. 12 Längst ff-an— långt bort frän.

S. 101.

N:o 4g. Vhw 6 s. 277-281. — (VU 2 s. 130-

T 3 7-) — En av allt att döma senare utarbetad,

starkt avvikande version av talet, likaledes i av-

skrift av Völschow, tillhör Sällskapet Par Bricole,

Stockholm (PB). Den lyder:

Tal på Drottningens Namns dag den 15.

Maij 1788. af Bellman.

På denna Fäst i dag med Bägarn af Agath

syns Bachus blomsterkrönt i skuggan af sit Fat,

ur Templets helga hvalf, är kiärlet sagta vindat

kring Trossar, Block och Tåg, han våhrens blommor

lindat,
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Den Rankan kring hans länd, af Lillior och af

grönt

som giör hans bild så skön, har ögats undran rönt;

De gjördlar som han bär af Drufvor, hvita, röda,

vid Fatets mindsta squalp ikring hans länder blöda

hans Axlar blottade: Med starka sehnors hot

giör honom fruktansvärd, med våld at kiämpa

mot;

Men åter vid den blik, den han i kiärlet sänker,

just när han vinets flod, i strida droppar stänker

hans ögon biuda Nåd, hans vådor lyfta sig

uti et ögne-blik, Uti et enda stig.

Högst up på sprundet up, som skyldt af löf och

grenar

uti sit varma hvalf den stängde luften renar;

hvad röster klang och skrål? hvad lust för dig

och migo
när grentsle på sit Fat, dess hufvud höjer sig;

En blomma här och där, sin späda fägring röjer

dock ej emot hans krants, som mellan rosor höjer

en Myrthen oförmärkt, i gyldne trådar snärd

af Venus sammanfäst, af Gracerna förärd.

Den varma Kiällarsvaln inunder Templets stöder,

med säten står tilreds, för hvar en Bachii Broder

ifrån den största Ahm, til mindsta glas och kopp

en vällugt dunstar ut, en ånga stiger opp

Et qualm så angenämt, at blod och ådror hettas

at Bröstet flämtande i en förtiusning svettas

at Ögat blunda vil, och åter titta opp,

vid tungans glada skiämt, och blodets friska lopp,
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Kring alla skrank och skrubb en mängd af lampor

glimma,

som samla sina sken uti en gyldne dimma
En fintlighet, en lust, röjs bland hans Tienstemän

den ingen dödlig fant uti hans Tempel än

De äldre Kypare utaf hans vin Betiening

som hvar och en sin Ahm i Ar haft til förläning

och ingen droppas drägg, i sina Ahmar giömdt

dem har han samlat hop och deras Nit berömdt

åt hvar och en af dem han sina stykfat styckat

och när de druckit ut med kranssar dem besmyckat

sist, dem en Bägare, han lämnadt — med förord

at intet tömma den förn Dagens Fäst blir spord.

Ej någon dödlig mund, må af dess Nectar smaka

föran en viss Bachant sig skyndat ned tilbaka

ifrån Olympens Drott, med Gudarnas beslut

til hvilkens Ära den, i dag skal tömmas ut.

En Nattens tystnad rår i väntan uppå svaret,

den helga duken täckt, det stora Bischofs karet
1

nu sömnens liufva blund, i Bachii ögne par

dess hufvud småningom ned på hans Axlar drar

Dess blommor visnade, et ögneblik sig bryta

hans krants uppå en sned, sin fägring tyks förbyta,

Förlåten viklad ned, bortskymmer Gudens rum

och knapt en susning hörs af Vinets porl och

skum,

de hvita eldars språk med våta dukar släckas,

ej mer det mindsta glas må klinga eller bräckas

sig driste ingen fram, om ock Achilles fants

at nalkas til sit glas, och undra på dess glänts.

1 Om bischofF, se StU VI s. 19.
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De äldste Kypare med kannorna i händer

med gröna Förkläden och blomsterknutna länder,

i dubla leders längd åt Choret dragit sig

så långsamt at man ej, hindt ögna deras stig

Hvad lugn! I deras stig ej Världs bekymren tryka

här saknas alt begrep om höghet, Rang och Lyka
ej syns en mulen blik mot skyn i tårars nod,

ej någon som är ond och lottsar vara god

ej någon som sin skatt för Vänners list förvarar

ej någon som sin vän med bittra blik besvarar

än mindre som sit styng i Dolken färdigt bär

at störta sin Rival för det han älskad är.

Ej någon modfäld suck, påtänkes eller gissas

alt mörker skingrar sig, när Bachii Förlåt hissas

Bachanten redan syns, vid Lutors ömma Thon
och Guden på sit Fat, hans heders rum och Thron

Med Bägarn äskar ljud, at Jophurs Ära höja

befaller Bröderna at sina knän nedböja

betänka Dagens helgd, som snart Guddomlig tyks

den helga duken strax af Bischof karet ryks,

sig alla Templets Män i denna tienst förena

och Bachus ropar ut: Sophia Magdalena.

En Drottning ropar han: I Norden har sin Thron
hvars kunglighet är kiänd, fast ej af min Persohn,

men Gudarna befalt; Och Gudar måste lydas,

at ända til mit hvalf, skal Hennes Ära tydas

et Folk, et tappert Folk, så ädelsint som stort

uphöja Hennes Lof, det Hon sig värdig giort

En Dottning from och mild, beprydd med stilla

seder,

välgiörande och god, är värd Olympens heder;
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också ha Gudarne försäkrat i min hand

at Hennes Lif så dyrt, til hugnad för sit Land
skal i en mängd af Ar, i lugn och stilhet skrida

med sin Gemål i famn, och Prinsen vid sin sida

ren Charon är befalt, fastän han Ahran krökt

den Färjan sänka ned, som Hennes skugga sökt.

Intagen Bachii Män med glädie edra säten

vid klang af min Pocal och Instrumenters läten

Ert Fluidum tilreds uti et rågat mått

Er munterhet min frögd Ert hiertelag är gott

gäck du Bachant tilbaks, säg Jophur helt allena

hur Norden vörda vet Sophia Magdalena.

Enligt en not i Vhw blev detta tal 'upläst i P: B:'

— d. v. s. Sällskapet Par Bricole, som alltjämt firar

sin vårhögtid på Sophia-dagen, den 15 maj.

Par Bricole hade 1779 organiserats som ett ordens-

sällskap i stor stil av Olof Kexél, vilken därvid

byggde vidare på de parodiska ceremonier och upp-

tåg, som Bellman lancerat i sin Bacchi-Ordens-

diktning. Från denna upptog Par Bricole även

valet av vinterhögtidsdag: Barbara-dagen, den 4 dec.

Kexél blev Par Bricoles outtröttlige generalcere-

monimästare och Bellman dess förste ordensskald,

i vilken egenskap han ofta fick stränga sin lyra.

Den i början av 1800-talet framväxande bellmans-

kulten fick en av sina främsta härdar inom Par

Bricole, och bland bricolisterna har bellmanssången

alltjämt sin säkra hemvist.
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r. 7 helga ändrat från 'nedra'. — r. 9 liljor

ändrat från 'Drufvor\ — r. 10 har ögats undran

rönt ändrat från 'giör kiärlet mera skönt .
— r. 20

*yttre; Vhw : yttra '

.

r. 5 bägarn af agat. Agat är en hård stenart med
tunna, olikfärgade skikt. »Af dessa Stenar göres

åtskilligt, såsom: Bössflintor, Käppknappar, Knif-

skaft, hwarjehanda infattningar, Paternoster-band,

Rökelse-kar, Saltkar, Signeter eller Pitskjer, Snus

och andra Dosor, Wärjefästen, etc. > (Orrelius s. 5).

S. 102.

r. 2 *Vhw saknar anföringstecken här och i forts.

— r. 13 *Kungs; Vhw: 'Kung'. — r. 22 för 11

dagens fest ändrat från 'för än en vink'. — r. 23

Ej någon dödlig munn ma af dess nectar smaka

ändrat från 'också må af dess must, ej någon

dödlig smaka'. — r. 24 sig skyndat ned ändrat

från 'hint neder hit'. — r. 25 Drott ändrat från

'högd'. — r. 26 Till hvilkens ära den i dag ändrat

från 'Om — huru dags, och när dess fragg'.

r. 4 Templets präl åsyftar väl närmast rikedomen

på bålar. — r. 1 2 sijracusa-vin, från Sicilien. Bland

italienska vinsorter omnämner Orrelius (s. 446) dem
ifrån Neapel, Sicilien, Corsica och Lombardiet. —
r. 1 8 Westmans porter var ett märke med god klang

och stammade från något av dynastien Westmans
bryggerier i Stockholm. — r. 2 i' med förord— med
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det förbehållet, den utfästelsen. — r. 25 Olympens

Drott: Jupiter. — r. 29 mosler-vin, se StU V
s. 207.

S. 103.

r. 24 Gäldenär (så i Vhw) sannolikt skrivfel för

'borgenär'. — r. 28 *prisar; bör stå 'prisa' (så i

Vhw).

r. 2 Templets Provideurer. Provideur (av lat. provi-

dere= dra försorg om, anskaffa) här väl: den som

svarar för förplägnaden, närmast i fråga om dryck-

jom. — r. 7 Rensen: Janke Jensen (se StU IV
s. 35)> ceremonimästare och parentator i Bacchi-

Ordensdiktningen, med vilken detta tal i Par Bricole

har starka beröringspunkter. — r. 1 2 hmt:= hunnit.

— stig= steg. — r. 16 quarter (med tonvikten

på sista stavelsen) här ss. mått == h kanna el. i stop.

— r. 19 Gz'n£g= girig. — r. 20 förblommerad—
förtäckt, hemlighetsfull. — r. 22 blödig= känslosam,

lättrörd. — r. 23 Usling, här— fattig stackare. —
r. 27 lutans ömma ton. Luta: se StU V s. Ji.

—
r. 29 ^fofurs= Jupiters; se StU IV s. 234.

S. 104.

r. 2 Den helga ändrat från 'på stunden'. — r. 1

7

fastän ändrat från Tast ren'.

r. 16 Prinsen= kronprins Gustaf Adolph.

23. — Dikter till Gustaf III.
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S. 105.

JV:o $o. Vhw 4 s. 67-68. — Tryckt separat, 4:0,

Sthlm 1788, Rongl. Ordens-Tryckeriet (U. U. B.).

Dikten är skriven för den kuriösa uppvaktning på
drottningens namnsdag den 22 juli 1788, som till

allmän häpnad anordnades vid Ulriksdal av den

självrådige aktören Abraham de Broen (se om denne

StU VI s. g 1 ff.), varvid medlemmar av Augusti-

Orden (se ovan s. ^5) synas ha medverkat. I brev

till konungen, som uppehöll sig vid krigsskåde-

. platsen i Finland, rapporterar samma dag Nils von

Rosenstein: »I dag uppförer Dramatiska trouppen

Landstigningen, en piece af Björn 1
till Drott-

ningens ära. En del af trouppen ville nödvändigt

gifva detta Spectacel gratis åt Drottningen och all-

mänheten. Clewberg 2
har äntl. öfvertygat dem, att

det ej vore dem tillständigt at gifva de Kongl.

personerna någon fete. Men hufvudmannen för ideen

herr Broen har dock funnit utväg at til en del

verkställa sin välmening. Han har nu i morgon-

stunden afsungit Coupletter på en jagt tilhörig

Repslagaren Spolkhover 3 och som til. besättning lär

hafva Augusti Bröder» (Lewenhaupt s. 34 not).

Clewberg sände själv samma dag följ. skildring

till kungen av det etikettsvidriga intermezzot: »Den

1 Skådespelaren Didric Gabriel Björn, se StU VI s. 94.
2 Abraham Niclas Clewberg (Edelcrantz), andre direktör vid

de kungl. teatrarna.
3 Repslagareåldermannen Johan Emanuel Spalchaver (f. 1734,

d. 1795), medlem av Par Bricole, Arla Coldinnorden och Timmer-
mansorden. Spalchavers bouppteckning (S. S. A.) upptar bl. a. 3 par

järnkanoner med lavetter, värderade till 12 rdr, vilka måhända användes
vid de Broens namnsdagskanonad för drottningen.
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fete Debroen låfvat anställa för Hennes Maj:t har

ock gått i värkställighet på följande sätt. I går

aftons har Debroen, utan att därom prevenera

Directionen
1

, samlat ett antal Chorsångare och Trum-

petare, med hvilka han jemte Chormästaren2
stigit

om bord på en med vin och krut lastad Spel-jagt3

och segladt af till Ulricsdals strand. Sedan han där

planterat Canoner och tillbringat natten med sin

suite att dricka och sjunga öfwer sina versar, har

Debroen om morgonen, vid gifvit tecken att Drott-

ningen vaknat, börjat féten med en canonade af

1 20 skott. Däruppå siöngs: Hela verlden frög-

dens Herran4 , och sluteligen en trykt så kallad

Canon på Drottningens Höga namnsdag 5
, hvarmed

féten för morgonen uphört. Det är ännu obekant,

huru denna tillställning blifvit ansedd och huru féten

skall slutas, emedan Debroen befalt alla stadna qvar

till natten. Men ibland publiquen, som redan hunnit

få detta ämne att tala om, tyckes denna händelse

göra en särdeles sensation» (a. a. s. 34 f.). Huru-

vida Bellman personligen deltog i de Broens roja-

listiska sjömanöver, är ej bekant, men hans intima

förbindelser med den entusiastiske skådespelaren och

med Augusti-Orden göra detta rätt antagligt.

1
Teaterdirektionen, som under G. M. Armfelts frånvaro represen-

terades av Clewberg ensam, med Olof Kexél som sekreterare.
2 Härmed avses antingen förste kormästaren vid Kongl. Theatern

I. de Chatillon eller hans yngre kollega, Johan Gustaf Bonn, vilken

just 1788 Övertog befattningen.
3 Spel-jagt: »Jakt, som endast begagnas till lustsegling» (Dalin).
4 Psalm nr 84 i 1605 års psalmbok.
5 Bellmans här återgivna dikt.
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Överskriften i Vhw : 'Afsiungit vid Ullrichs-

dahl den 22 Jul: 1788'. — r. 11-12 Vhw:

'Sverje du hägnar,

Gustaf Du fägnar'.

— r. 16 sig ena; Vhw: 'förena'.

r. 2 Canon, se musikkomm. s. 202. — r. 6. sungen

= sjungen. — pä Ulrichsdahls redd. Om Ulriksdals

slott, beläget vid stranden av Edsviken, jfr anm.

till s. 41 r. 2, ovan s. 56, samt StU VI s. 63 f.

S. 106.

r. 3-4 Med höjda händer

Var dyrkan tag.

Meningen är: Vår dyrkan med höjda händer, tag

den

!

S. 107.

N:o 5/. Vhw 6 s. 283. — (VU 2 s. 1 10.)

Underrättelsen om det blodiga sjöslaget vid Hög-

land nådde Stockholm den 24 juli; under kanon-

salut hölls följ. dag tacksägelsegudstjänst i alla

stadens kyrkor, varvid Te Deum i Storkyrkan be-

vistades av kungliga familjen. Trots en vacker in-

sats av den svenska örlogsflottan blev drabbningen

i stort sett oavgjord. Hertig Carl, som till namnet

förde betälet, firades emellertid demonstrativt som

»segraren vid Högland». (Se bild!)



Hertig Carl i slaget vid Högland.

Bakom hertigen t. v. flaggkaptenen Otto Henric Nordenskiöld
och t. h. amiralen Anton Johan Wrangel. Oljemåln. av Per Krafft

d. y. omkr. t8io. Sjöhistoriska Museet.

I Stockholms Posten, nr 202, 30 aug. 1788, finnes

en osignerad hyllningssäng till hertig Carl, som

Eichhorn utan närmare motivering attribuerat till

Bellman och infört i sin utgäva (II s. 158)
1

. Den
lyder:

1 Den har även bevarats i skillingtryck : Fem nya Wisor . . . Den
Tredje: Sjungom til wår Hertigs Ära, etc... Kunna sjungas under
lustiga Melodier. Tryckt i Carlscrona Ar 1790 (K. B.).
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Chanson.

Sjun^om til wår Hertigs ära,

Som med mandom, wett och mod
Går, at Swenska Stridsmän lära,

Åt med warm och eldad blod
1

Faran trotsa, Segren winna;

Wasa ätt, det medfödt är,

Genom Hjeltebragder finna,

Hwilken wäg til äran bär.

Lyckan will den Hielten' följa,

Som fört Swenska Flottan an,

När på Finska wikens bölja

Han, åt Swerge, Segren wann.

Tappre Sjömän, Neptuns Söner,

I, som fölgt wår Hjeltes råd,

Lagren, som er hjessa kröner,

Är den Store Gustafs nåd.

r. 7 undran= beundran, förundran.

S. 108.

N:o $2. Tryckt separat, 4:0, Sthim 1788, tr. hos

And. Jac. Nordström (K. B.). Talrika skillingtryck,

t. ex.: »Swea och Göthers Kämpe-Wisor wid 1788
års Fälttog, och Segren wid Högland den 1 7 Julii

samma år ». Örebro 1788, tr. hos Joh. P.

Lindh (K. B.). — (FHS s. 54-56.)

1 varm och eldad hlod: mask. genus var vanligt på 1700-t.; jfr

StU VI s. 124.
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Dikten besjunger samma krigiska bragd som den

närmast föreg. och som skaldens divertissement Den
Ärorika Dagen (1789), varav Lustspel den 17
Jnlii 1790 torde vara en omarbetning (se StU VI
s. 117 ff.). Med sin titel och folkviseton anknyter

Bellmans Kämpe-Visa, som vann stor spridning,

till flera tidigare bellmanssånger och till traditionerna

från Dalin och Gunno Dahlstiernas ryktbara Giöta
kiämpa-wisa.

r. 1 3 heredt= gjort.

S. 109.

r. 10 lägen= lågan. — r. 15-16

Den Greigh, som all Verlden än aktar sa käck,

Ej nionde gängen ma vinna.

Den ryske amiralen Samuel Karlovitj Greigh (se

bild), som förde överbefälet i slaget vid Högland,

var till börden skotte men hade sedan 1760-t.

varit i rysk tjänst och därvid förvärvat stor be-

römmelse i kriget mot turkarna. Han åtnjöt som

mångkunnig sjömilitär det allra största anseende,

något som även framskymtar i en bellmansdikt

från följ. år (s. 123). Vid Högland vann Greigh

med sin befälsföring ännu en lager. Han sårades

lindrigt i striden och bortrycktes av döden vid blott

52 års ålder på hösten 1788. — r. 22 JVacht-

meistrar och Hornar. Bröderna Hans Fredric och

Claes Adam Wachtmeister bjödo å skeppet Prins

Gustaf lysande motstånd mot en mångdubbelt över-

lägsen fiende men tvungos slutligen att stryka flagg,
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sedan all ammunition var förbrukad. Om de i slaget

dödligt blesserade Baltzar Horn och Carl Axel von
Horn, se StU VI s. 12g och 165.

. 110,

r. 3
*
'trotsade; Separattr. : 'trosade\ — r. 1 2 * Tig-

garn; Separattr.: 'Tiggaren'.

r. 1 /z#*= ropare; hertig Carl avbildad med en dylik

å s. 115. — r. 2 limen — de på en linje formerade

krigsfartygen; stridslinjen. — r. 5 Ekholm, Carl

Henrik, f. 1763, fänrik vid örlogsflottan 1787, löjt-

nant 1788 (4 dagar efter slaget vid Högland), adlad

1802 och adopterad på adliga ätten af Trolle, konter-

amiral 18 14, död barnlös 18 19. Vid Högland förde

Ekholm befälet på hertig Carls jakt Esplendian; om
hans rådiga insats i striden skriver Hedvig Elisabeth

Charlotta i sin dagbok (II s. 271) bl. a.: »när denne

unge man märkte, att den svenska linjen ej var så

sluten som nödigt var för att kunna strida med fördel,

satte han sig i en slup och skyndade till hertigen

för att underrätta honom härom. Denne svarade,

att han väl hade märkt det men att alla signaler

voro fåfänga, eftersom röken hindrade fartygs-

befälet att se dem. Den unge mannen erbjöd sig

då att föra omkring orderna och färdades sålunda

under den värsta elden tre gånger fram och tillbaka

utmed hela linjen uti en liten slup med fyra åror,

varefter han återvände med underrättelse, att upp-

draget var fullgjort.» — r. 6 Pallas= krigsgudinnan

Pallas Athene.



Sa?nuel Karlovitj Greigh.

Oljemåln. av Dmitri Lewizky. Ur N. Michailovitch, Portraits russes.

Kungl. Biblioteket.
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S. ///.

Nio 5J. Vhw 4 s. 1
1
7-1 1 8. — (VU 2 s. 77-78.)

Denna i hs. odaterade dikt ansluter sig i formen

direkt till den hyllningssång från år 1787 ('Dyre

Kung, våra hjertan inviga', o. s. v.)> som avslutade

skaldens divertissement Värdshnset. Andra strofens

anspelningar på slaget vid Högland, Anjala-myteriet

och den genom konungens ingripande enade nationen

utvisa, att dikten skrivits i samband med Gustaf

III:s återkomst till huvudstaden den 19 dec. 1788.

Kung Gustaf hade då avslutat den betydelsefulla

färd till Dalarna, Värmland och Göteborg, var-

under han propagerat för den allmänna folkvåp-

ningen och frambesvurit en våg av nationell hän-

förelse. I sept. hade han kommit nära nog som en

flykting från den revolterande armén till Stockholm.

Nu mottogs han däremot som en triumfator: redan

vid Järva mötte borgerskapets kavallerikår, vars under-

såtliga vördnad tolkades av ryttmästaren och guld-

dragaren Oldenburg, en av Bellmans vänner, och

från Norrtull drogs den kungliga vagnen i fackel-

sken ända till slottet av officerare vid borgerskapets

kårer (Dagl. Alleh. 24
/ 12)- Med dessa uppehöll

Bellman under krigsåren mycket intima förbin-

delser, och hans varmhjärtade hälsningssång kan

närmast betraktas som ett led i det borgerliga

Stockholms trohetsförsäkringar till den hemvändande

monarken.

r. 4 stig= vägar, kosor. — r. 8 din Broder: hertig

Carl, som den 4 dec. återkommit till Stockholm
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från Carlskrona (Hochschild I s. 164). — r. 1

1

Höglands seger: jfr ovan s. 114. — r. 1 3 den väl-

lust= den ljuva fröjd.

112.

r. 7 *sa älskad (? — så i CU); Vhw: 'som älskad'.

113.

N:o 54. Vhw 6 s. 266-267. Ett egh. ms. om 1

sida, som ingick i Adolf Bellmans, sedermera Isidor

Bonniers samling, tillhör f. n. professor Jöran Sahl-

gren, Uppsala, men har ej varit tillgängligt för

denna utgåva. — (VU 2 s. 128-129.)

*
Överskriften enl. ABn; Vhw: 'Til Hertuginnan,

i anledning af Carls dag 1789'. — r. 5 Viftad;

CU: 'Hvirnad'. — r. 7 Tritonens; CU: 'tritoners'.

— r. 12 *Dyre (så i CU); Vhw: T)yra\ —
r. 16 Vattu-Nymfer ; CU: 'Vattunymfren'.

r. 6 fris baga= regnbågen. — r. 9 Höglands röda

strand, se ovan s. 114. — r. 18 Eliséen=EAysén. 9

Elyseiska fälten.

114.

r. 3 af; CU: 'från'.

r. 7-8 Voltaire med en Carliade,

Rousseau för din Hertiginna.

Voltaire tankes alltså hylla hertigen med ett mot-

stycke till sin berömda Henriade, där Henrik IV
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framställes som den franske nationalhjälten. Rousseau,

som i La nouvelie Héloise tolkat hjärtats språk

och därmed vunnit en ofantlig läsekrets, ej minst

bland tidens kvinnor, får i gengäld uppvakta

hertiginnan.

S. US.

jV:o 55. Vhw 6 s. 287-290. Ett ms. om 6 sid.,

som ingick i Adolf Bellmans, sedermera Isidor

Bonniers samling, tillhör f. n. löjtnant Rudolf

Nydahl, Stockholm, men har ej varit tillgängligt

för denna utgåva. — (VU 2 s. 104-109.)

Talet hölls i Augusti-Orden (se om denna ovan

s. 45) i om vars sammankomst följ. notifikation är

införd i Dagl. Alleh.
6
/6 1789: »Samtelige Herrar

Ledamöter af Samhället A. B. behagade enhälligt

sammanträda i dag Lördag den 6 Junii på Sabbaths-

bergs Wärdshus, klockan half til 1 middagstiden.

»

Om Sabbatsbergs värdshus, se ovan s. 92. Jämnt
en vecka tidigare hade ordensbröderna f. ö. varit

samlade »kl. 4 eftermiddagen på wanligt ställe»

(ib. 3%)- Gustaf III själv hade lämnat Stockholm

den 3 juni och begivit sig till krigsskådeplatsen i

Finland.

* Överskriften enl. ABn; Vhw: 'Tal på Konung-
ens höga Namnsdag den 6. Junij 1789. —
r. 20 af din; EU: 'för din'.

r. 7 cypressen: sorgens och dödens sinnebild. —
r. 12-17 Ej hennes oskuld lärt tillreda smickrets gift,
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o. s. v. Strofen ger ett markant exempel på den

oväntat starka självkänsla, varmed Bellman emellanåt

uttalar sig om sin diktning. — r. 1 5 en belagrad

stift= ett lagerprytt skrivstift.

S. 116.

r. 8 dagens ränker; EU: 'nattens ränker'. — r. 20

elementers; EU: 'elementrens'. — r. 21 bland;

EU: 'mot'.

r. 3-4

Du Elefanten tämt at mindre byten skörda

Och ryckt ett blodigt rof ur Mouskou-örnens klor.

Elefanten och örnen: heraldiska representanter för

rikets fiender, Danmark (elefantorden) och Ryssland.

— r. 9-1

1

Och mot den fönsterluft, där Norra Strömmen blänker

. . : Just där din lampa lyst.

Gustaf III hade utsikt mot Norrström frän sin

privata våning, som var belägen 1 tr. upp i nord-

västra delen av slottet. — r. 19 Höglands Hjelte:

hertig Carl, som den 30 maj avrest till Carlskrona

för att övertaga befälet på flottan (Hochschild II

s. 10). Om Högland, se ovan s. 114.

S. 117.

r. 1 *skickad ner (så i EU); Vhw: 'skickad är'.

— r. 10 Nordens; EU: 'verldens'. — r. 22

lärospån; EU: Märespån'.
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r. i 3fofur=Jupiter; se StU IV s. 2J4. — r. 10

undran= beundran, förundran. — r. 1 1 cabinetten

= utrikesministerierna. — r. 22 Fastän den högsta

säng blir deras lärospån : meningen dunkel. —
r. 24 stöder= ärestoder, minnesstoder.

S. 118.

N:o 56. Vhw 6 s. 269-277. — (VU 2 s. 111-

1 22).

Poemet har tydl. föredragits i Augusti-Orden (se

om denna ovan s. 4S) f vars högtidssammankomst

annonseras i Dagl. Alleh. 19
/s 1789: »Samtelige

Herrar Ledamöter af Samhället A. B. behagade en-

hälligt sammanträda i dag Onsdag den 19 Augusti

på Carlberg, klockan precise half til Ett middags-

tiden. » Föregående onsdag kallades medlemmarna

till sammanträde »i et angeläget ärende ... på
wanli^ tid och ställe» (ib.

I2
/s). Bellmans oration

den 19 aug. riktar sig främst till hertig Carl; talet

för konungen hölls vid samma tillfälle av Carl

Envallsson, vars verser, i olikhet mot Bellmans,

befordrades till trycket.
1

r. 5 på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet,

se anm. till s. 94 r. 2, ovan s. 98. — r. 9

dammens rudor leka. Om stora slottsdammen vid

Carlberg, se anm. till s. 95 r. 7-8, ovan s. 102.

1 Tal för Augusti Samfund, på Högtids-dagen den Nittonde Augusti

1789, af C. E. På Sällskapets enhälliga begäran till trycket lämnadt.

Sthlm, tr. hos Anders Zetterberg, 1789 (K. B.').
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— r. 1 5 Fauni salar,] här === trädgården. Faunus:

den romerske fruktbarhetsguden. — r. 18-19

Hvars vapen-lycka, känd, beundrad och förspord,

Af Gudarna pä nytt nedsändes svenska jorden.

Under de med skiftande framgång förda striderna

i Finland sommaren 1789 hade svenskarna även

inhöstat några framgångar, vid Porosalmi, Uttis-

malm, Högfors och Parkumäki.

S. 119.

r. 7 gevär, här= vapen i allmänhet. — r. 8 Och vara

Broderskap i Bataljoner taga: anspelning på borger-

skapets militärkårer, som upprätthöllo vakthållningen

i Stockholm under krigsåren. — r. 19 hint=hunnit.
— oljo-quistar, fredens (och stundom segerns) insig-

nier; jfr StU IV s. 116.

S. 120.

r. 16-18 Din ' vishet, ej en frukt af någon mängd

af är, o. s. v.: jfr s. 117 r. 7-9, där skalden ett

par månader tidigare hyllar Gustaf III i delvis

ordagrant samma vändningar som här hertig Carl!

— r. 32 Pä Lof-Ö stränder, alltså vid Drottning-

holm. — r. 24 Tartarens brak: kanonernas av-

grundsdån.

S. 121.

f r. 1 utbreda: meningen dunkel; 'utbreda' möjl.

skrivfel för 'utbreder'. — r. 4-5

Mer ses en Ädling ej till strids och brottning profvas

I ridderliga spräng:
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tornérspelen på Drottningholm åsyftas; jfr StU III

s. i gi f. — r. 6 trädens rusk, d. v. s. prassel, sus.

— r. 7 din pavillong. Hertig Carl bebodde vid

Drottningholm den s. k. södra stenpaviljongen, den

sydvästra av de fyra flygelbyggnaderna mellan

slottet och teatern. — r. i 3 de Nio Systrar: sång-

gudinnorna. — r. 18-20

En svärm i Nyköping, som Guden aldrig skona,

Och en oändlig rad Psalmister frän Carlskrona

Jämt klinka pä hans spel.

Rimmerierna i Nyköpings Weckoblad, Carlscrona

Weckoblad och det i sistnämnda stad utgivna bladet

Dykaren hade särskilt ofta fått schavottera i Stock-

holms Posten under tidningens kända kampanj mot

pekoralister och namnsdagsblåsare.

S. 122.

r. 1 tecknar= ger en bild av. — r. 9 iitur Höglands

djup. Om slaget vid Högland, se anm. till s. 107,

ovan s. 114. — r. 11- 13 Sänd mig af GylVnborgs

eld en sträle i min barm, o. s. v. Gustaf Fredric

Gyllenborgs epopé Tåget öfver Bält hade 1785
utkommit i sin första upplaga. Den stora hjälte-

dikten emottogs utan större entusiasm av samtiden,

och eftervärldens omdöme har formulerats av Tegnér

i de bevingade orden, att »äfven dikten har sin

frusna våg». Bellmans höga betygsättning av verket

har väl närmast retorisk karaktär. — r. 1 5 Dalin:

Olof von Dalin. — r. 22 mitt minne mig besvikt

— som jag ej kan erinra mig' (namnet på). Den
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åsyftade skaldens namn lät sig tydl. ej infoga i det

metriska schemat. — r. 23-25

Vid Gustaf Adolphs graf hans sorg-cypresser blomma.

Du purpur-prydde Skald, gjut i min själ ditt fromma,

Ditt lekande behag/ .

Den åsyftade är tydl. Johan Gabriel Oxenstierna,

som 1786 hade beklätts med den purpurfärgade

riksrådsmanteln. Oxenstiernas Ode öfver Konung
Gustaf Adolphs död hade utkommit av trycket

1777 och då blivit föremål för en nedgörande

recension av den unge Kellgren, vars granskning

dock på grund av sin skärpa förblev opublicerad

(se Gunhild Bergh, Kellgrens första recension, Sam-

laren 19 16). — I nästa strof med dess lantliga

idyll ('Nyss aftonrodnans blick utgöt en svalkad

dag' o. s. v.) ankyter Bellman alltjämt till Skör-

darnes skald och det i en form, som för tankarna

till Tegnérs Oxenstierna-parafras i akademisången

1836.

. 123.

r. 3 A-bo= lantman, bonde. — r. 6 Neptuny med

gaffeln höjd o. s. v. Den följ. stridsskildringen avser

slaget vid Högland. — r. 8 Nannis grund: »et

grund i finska skärgården» (not i Vhw). — r. 1 1

Hgneblek= ögonblick. — r. 12 De klufna örnars

gap: den tvåhövdade örnen i ryska riksvapnet. —
r. 13-14 de grinande metaller o. s. v.: förmodligen

avses kanoner med ornament i form av grinande

djurhuvuden o. dyl. — r. 1 8 en Greigh, se anm.

till s. 109 r. 15, ovan s. 117. — r. 22 Dock ej som

.
— Dikter till Gustaf III.
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Tetuan, Algier och Maroccan, d. v. s. att Greighs

rykte grundade sig ej på sjöröverier i stil med
Barbareskstaternas. Jfr härom StU VI s. 59.

—
Tetuan, stad i Marocko.

S. 124.

r. 1 linie= stridslinje. — r. 4 med Wränglar vid

din sida. Närmast i befälet på flottan under hertigen

var amiralen greve Anton Johan Wrangel. F. ö.

åsyftas sannolikt även dennes son Anton Johan, som

fick svärdsorden och kaptensfullmakt vid amiralitetet

några dagar efter slaget vid Högland. — r. 6

Baltzar Horn, befälhavare på skeppet Wasa, se

StU VI s. 12g. — r. 1 9 var glada Hertiginna:

Hedvig Elisabeth Charlotta, som just denna månad

var bosatt på Carlbergs slott, där hennes dagboks-

anteckningar för augusti äro daterade.

S. 125.

N:o 57. Vhw 6 s. 284-285. — (VU 2 s. 144-

145.)

Riktigheten av diktens datering till 1789 har I

ifrågasatts av Sondén, som i stället föreslagit 1780:
J

»En tvåårig Prins kunde man väl roa med en
|

målad katt, men icke en elfvaårig» (Sondén VI
j

s. 364). Att dateringen i Vhw till 1789 är riktig,

bestyrkes emellertid bl. a. av anspelningen i dikten på J

»salig Hedman», vilken avled först 1788 (se nedan).

r. 8 galla= gala, högtidsstass. — r. 13 stat— stat.

— r. 17 Stand-Drabanternas, - se StU IV s. 201.
\

1



Kronprins Gustaf Adolph vid 6 års ålder.

Gunghästen, som dragés av en page, finnes, liksom prinsens gula

sidendräkt, nu i Livrustkammaren. I bakgrunden två livdrabanter.

Interiör från Sophia Magdalenas matsal i Kungl. Slottet, numera en
del av »Vita havet». Tavlan beställdes av drottningen till Gustaf III:S

återkomst från den italienska resan. Oljemåln. av C. F. von Breda

1784. Gripsholm.
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—
- r. 1 9 salig Hedmans sprang. Abraham Hedman,

som slutat sina dagar föregående år vid 54 års ålder,

hade varit en högt betrodd man vid det gustavi-

anska hovet. Då han 1779 lämnade sin tjänst som

ekonomihovmästare hos konungen -— han avancerade

sedan till »Directeur af Hof-Economien » och amirali-

tetskammarråd — antecknade G. J. Ehrensvärd i

sin dagbok bl. a., att »svårligen lärer Hans JMaj:t

finna en man med så mycken drift, så outtröttelig

arbetsamhet som Hedman, så oundgängelig vid resor,

så kännare af hofvet och alla författningar, så

ansedd af all betjening» (Dagboksanteckningar,

Sthlm 1877, I s. 444). Hedman tillhörde Bellmans

umgängeskrets. Ett skämtbrev från skalden till

honom är publicerat av R. Ekholm i Bellmans-

studier VI, Sthlm 1934, s. 98-99.

S. 126.

r. 4 trompet-marm, marintrumpet (it. tromba marina,

ty. Trumbscheit), ett primitivt stråkinstrument av

manshöjd, vanligen med en sträng (ibland jämte

bordunsträngar). Se bild! T. var särskilt under

1 3-1 500-talen ett populärt instrument; det användes

på sin tid som signalinstrument i engelska flottan.

Jfr f. ö. Carlén III s. 49. Jn.— r. 1 o trötköl— tröskel;

S. 127.

åt
:o §8. Vhw 4 s. 1 1 c- 1 1 1

.

Verserna följa i Vhw omedelbart efter ett antal till

1789 daterade dikter (varav den närmast föreg.

är skriven den 2 1 nov.) och torde kunna hän-
,
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föras till dec. detta år. Den
2 dec. anlände Gustaf III till

Stockholm från krigsskådeplat-

sen i Finland (inr. Tidn. V12),

och under den närmast följ.

tiden var det väl, som mo-

narken hyllades av de unga

skådespelarämnena på »Barn-

Theatern». Denna på initiativ

av G. M. Armfelt vid operan

inrättade elevteater brukade oe

föreställningar på en liten re-

petitionsscen, som Armfelt låtit

bygga i operahuset. Se härom

StU VI s. 113 f.

127-128.

*Vhw har femte versraden i de

3 första stroferna uppdelad på
2 rader.

129.

N:o 59. Vhw 6 s. 324-325.
— (VU 2 s. 146.)

Suppliken är framlämnad på

konungens födelsedag, vilken

bl. a. celebrerades av Svenska

Akademien med en offentlig sam-

mankomst, som bevistades av monarken. Fm IVircea,

vars bekymmer den hjälpsamme Bellman gjort sig

till talesman för, var skånska till börden, hette

som flicka Anna Maria Roth och hade 1770 ingått

Tro?npet-marin.

1,95X0,32 in. Nr 43710,
Nordiska Museet.
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äktenskap med Johan Eriksson Wirceus. Denne var

född i Stockholm 1739, son till en tulltjänsteman

och tillhörde möjl. skaldens ungdomsbekanta. Efter

studier i Lund prästvigdes han 1763. Av bevarade

notiser att döma var W. en originell och stridbarman,

som länge fick föra en härd kamp mot fattigdomen.

Då han i början av 1780-t. tjänstgjorde som v.

rektor i Sölvesborg, klagade sålunda flera bönder i

grannbyarna över att han gick omkring och tiggde

påskmat samt råg och foder till sina kreatur (C. Sjö-

ström, Skånska nationen, Lund 1897, s. 326).

Från Marstrand, där W. var kyrkoherde från 1784
till sin död 1809, riktade han en inlaga till kon-

sistoriet i Göteborg, vari det bl. a. hette, att han

var fattig, men »hvarken hans många barns tårar

efter brödbitarne, som ofta i dess hus blifvit saknade,

eller det hat, som åtföljt dess person för visadt nit

uti ämbetet, kunde verka minsta försummelse» i

hans prästerliga gärning (C. W. Skarstedt, Göte-

borgs stifts herdaminne, Lund 1885, s. 589). W.
hade förvärvat sig bittra fiender i Marstrand genom

de straffpredikningar han höll mot det syndiga

levernet i staden under den s. k. Porto-Franco-tiden

och den pågående stora sillperioden (E. Olån, Mar-

strands historia, Göteb. 19 14, s. 193). Thorsby

pastorat (på Inland, öster om Marstrand) fick W.
visserligen ej, man han utsågs däremot 1791 —
alltså året efter Bellmans supplik — till slottspastor

på Carl stens fästning; där blev han själasörjare för

Pechlin, Ehrenström, Aminoff och andra politiska

notabiliteter, som på 1790-t. härbärgerades i fängelse-

cellerna.
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r. 3 prebende, prebendepastorat= prästgäll, där kyrko-

herdetjänsten åtföljer innehavet av annat eckle-

siastikt ämbete. — r. 10 blödig, här= sorgsen,

förtvivlad.

S. 130.

N:o 60. Vhw 5 s. 1 2-1 6 (felpaginerad).— Almänna
Tidningar, nr 225, 4 okt. 1790

1
.
— (EU 2

s. 194-195.)

Augusti-Orden (se om denna ovan s. ^5) höll

denna gång sitt sammanträde på en söndag2
, vilket

väl föranlett Bellman att ge sitt högtidstal formen

av en bibelparafras. Förebilden, sång nr 20 i

Psaltaren, »är en kostelig Psalm, full medh lyck-

önskan, ther uthi frome undersåter bedia för sin

Konung och Öfwerhet, tå han hafwer sigh knig

påtagit»; den lyder i 1709 års bibeledition:

>En Psalm Davidz, til at föresiunga.

2. Herren höre tigh i nödene: Jacobs Gudz
namn beskydde tigh.

3. Han sände tigh hielp af helgedomenom; och

styrcke tigh uthaf Zion.

4. Han tänckie uppå all tin spijsoffer; och tin

bränneoffer ware feet: Sela.

5. Han gifwe tigh hwad titt hierta begärar; och

fulborde all tin anslag.

1 Tidningens utgivare, C. C. GjÖrwell, bifogar rör. Augusti-Orden
en förklarande not, som direkt bygger på det ovan s. 45 avtryckta

brevet härom från Bellman till GjÖrwell.
2
Intimation i Dagl. Alleh. 5

/é 1790: »Samtelige Herrar Ledamöter
af Samhället A. B. behagade enhälligt sammanträda i morgon Söndag
den 6 Junii kl. half 9 förmidd. på wanligt ställe.» Atta dagar tidigare,

lördag 29 maj, hade medlemmarna likaledes varit samlade (ib.
29
Is)'
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6. Wij frögde oss, at tu oss hielper: och i wår
Gudz namn rese wij baneret up: Herren

fulborde alla tina böner.

7. Nu mareker jagh, at Herren hielper sin

smorda, och hörer honom i sinom helga

himmel: hans högra hand hielper wäldeliga.

8. The andra förlåta sigh på wagnar och hästar:

men wij täncke på Herrans wår Gudz
namn.

9. The äro nederstörte, och fallne; men wij

stå uprätte.

10. Hielp Herre: Konungen höre oss, när wij

rope.

»

r. 7 stick; Vhw: 'bön'. — r. 8-9 Vhw:

'då Du en väpnad Arm, til Himlens skyar sträcker,

och prydd i Vapnens glänts, Dit höga kall uptäcker'.

— r. 10 blidka; Vhw: 'tugta'. — r. 1 3 Vhw: 'han

trottsar Dina Torn; — Lät Strids Trompeten

skälla'. — r. 1 5 arm; Vhw: 'blixt'. — r. 18

mödos ; Vhw :
'mödas '

.

r. 19 anslag= företag. — r. 22 'hjdtÉ~fön= prov

på hjältedåd.

S. 131.

r. 1 fröjda; Vhw: 'frögde'. — r. 3 böjda; Vhw:
'bögde'. — r. 4 resa; Vhw: 'rese'. — r. 7 an-

rik; Vhw: 'Ärerikt'. — r. 9 märke; Vhw: 'märka \

— r. 1 2 förläte; Vhw: 'förlåta'. — r. 1 5 spräng;

Vhw: 'svalg'. — r. 16 damm; Vhw: 'döhn\ —
r. 22-24 Vhw:



Kommentar *35

'med bäfvan i vår själ: — Hör oss om Dig behagar,

bevara Kungens Lif -— Vår dyre Gustafs dagar,

at Stockholm i sin Famn må Honom återfå'.

r. 7 At Segren ärerik de svenska vapnen kröner. Den

3 juni hade, »under fältmusik ochcanoners lossande »,

hållits Te Deum i huvudstadens kyrkor med an-

ledning av skärgårdsflottans framgångsrika operation

vid Fredrikshamn den 15 maj, då konungen själv

fört befälet (Inr. Tidn. 3
/6). — r. 12 förläte=

förlite. — r. 13 i asko= i askan, i stoftet. —
r. 16 stig= steg.

S. 132.

N:o öl. Vf 3Ö (egh.), Rsl 5 s. 50. Ett ms.,

som ingick i Adolf Bellmans, sedermera Isidor

Bonniers samling, tillhör numera professor Jöran

Sahlgren, Uppsala, men har ej varit tillgängligt

för denna utgåva. — Musikaliskt Tidsfördrif 1790
s. 107-108. — (VU 2 s. 123-124.)

»Samtelige Herrar Ledamöter af Samhållet A. B.

behagade enhälligt sammanträda i dag Lördag den

18 September kl. 6 eftermiddagen på wanligt

ställe», lyder ett meddelande i Dagl. Alleh.
i8
/q

1790. Som vanligt i Augusti-Orden (se om denna

ovan s. ^5) hade man en vecka tidigare haft en

förberedande sammankomst, vilken enl. intimationen

(ib.%) rörde »et angelägit ärende». Hertig Carl

hade efter fredsslutet återkommit till Stockholm

den 1 2 sept. Förhållandet mellan honom och

konungen hade på sista tiden varit kyligt (se
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härom StU VI s. Ij8 o. 157). Gustaf III önskade

emellertid nu förlika sig med brodern, som ansåg

sig förorättad, och torde därför ej ogärna ha sett, att

den hemvändande storamiralen hyllades i Augusti-

Orden av Bellman, vilken härvid t. o. m. fick

åberopa sig på musikalisk medverkan av den tolv-

årige kronprinsen.

Överskriften i ABn är densamma. Den saknas i

Rsl. I VU lyder den: Till Hans Kongl. Hög-
het Hertig Carl, vid dess lyckliga hemkomst
ifrån kriget, den 12 September 1 7 9 o. (Marche,

componerad af H. K. H. Kron-Prinsen.)' —
r. 16 glittrande; Rsl, Mus. Tidsf., VU: 'skummiga'.

r. 12 oliven: fredens (och stundom segerns) sinne-

bild. — r. 13 Thetis, havsgudinnan, se StU VI
s. 166. — r. 1 4 vid Kols basun= vid vindens tjut.

. 134.

N:o 62. Vf34 (egh.), EWn s. 1 1-12. - - (EU 2

s. 201.)

Fredmans Epistlar, som Bellman med denna okon-

ventionella sång överlämnade till kronprinsen, hade

två veckor tidigare utkommit av trycket. Prinsens

födelsedag firades på Drottningholms slott »med

bal och spektakel» (Hochschild 2 s. 160).

r. 5 hvilcka ändrat från 'som'. .— r. 6 fram-

lämnades; EWn: 'öfwerlemnades'. .

r. 14 *Ej
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anföringstecken i Vf 34* — r. 1 7 Där ändrat

från 'Bäst'(?).

r. 7 Drottningholms Slott, se StU III s. 174.
—

r. 10 Templets Tjenstemän: anspelning på Bacchi-

Ordensdiktningen. — r. 1 2 blödiga= klena, slappa

el. dyl, — r. 18 lut— »brygd».

S. 135.

r. 1 *Ej anföringstecken i Vf 34.

r. 4 åldrens högsta mal: det högsta antal levnadsår.

S. 136.

N.o 63. Ett ms. om 3 foliosid., tidigare i Adolf

Bellmans, resp. Isidor Bonniers samling, tillhör

f. n. bokhandlare Arvid Mårtensson, Göteborg, och

har legat till grund för trycket här (Mas).

—

(VU 1 s. 207-211.)

Gustaf III firade söndagen den 13 febr. 1791
tjuguårsminnet av sitt regeringstillträde, vilket

högtidlighölls i Slottskapellet, där monarken efter

gudstjänsten höll ett uppmärksammat tal och ut-

delade medaljer till officerare, som utmärkt sig i

ryska kriget. På aftonen var cour på Slottet.

(Hochschild 2 s. 173 f.) Att Bellman på denna

solenna dag tillät sig att inblanda sin krogvärld i

en hyllning till konungen — man erinras om
närmast föreg. dikt till kronprinsen — samman-

hänger för visso med den officiella auktorisering,

som hans bacchanaliska diktning nyligen erhållit
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genom utgåvan av Fredmans Epistlar med Kell-

grens företal. Ämnesvalet - - Hogarth, 'transpor-

terad i poesie och musique' -— hade dessutom en

aktuell bakgrund. Då Svenska Akademien den

19 jan. fattade det enhälliga beslutet att tilldela

Bellman det s. k. Lundbladska priset å 50 rdr,

motiverades detta i Akademiens protokoll bl. a.

med orden, att »herr Bellmans quäden vunnit en

slags autorisation äfven af de alfvarsammare i

nationen och dessutom ej målade passionerne på
en retande, men afskräckande sida. I hvilket a in-

seende herr Adlerbeth liknade dem vid den bekante

Hogarths taflor» (H. Schiick, Svenska Akademiens

historia, Sthlm 1935, Is. 322). Prisutdelningen

ägde rum vid en offentlig sammankomst på Börs-

salen den 26 jan., »den konungen, kronprinsen

och Hennes Kongl. Höghet prinsessan täcktes bi-

wista incognito i de dertill utsedde läktare» (ib.

s. 329). Hogarth-parafrasen utgör i viss mån
skaldens tack till Akademiens höge beskyddare

för hedersbevisningen, och ämnet har han upptagit

i direkt anslutning till Adlerbeths uttalande i

akademiprotokollet.
1 Den skäligen missvisande

sammanställningen av Hogarth och Bellman synes

ha vunnit gehör och skymtar i litteraturen långt

in på 1800-t.
2

Thorild tyckte sig f. ö. även i

Hallmans burleska pjäser se »Hogarths taflor» —
en jämförelse, som Atterbom (s. 182 f.) delvis under-

skriver. Bellman bör hos sina konstnärsvänner —
1 En annan Hogarth-fantasi, Fredmans Testamente nr 178

(Carlén III s. 369), synes ha tillkommit redan vid mitten av 1780-t.
2 Se t. ex. C. J. Lénström, Svenska poesiens historia, Örebro

1839, I s. 296-297.
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främst kanske Elias Martin — ha haft tillgäng till

en hel del av Hogarths berömda gravyrer. »A Mid-

night Modern Conversation » (se bild) är en av

den engelske mästarens mer kända sedeskildringar

och tillkom 1734. Dryckeshjältarna på bilden, re-

presenterande olika dionysiska stadier, presenteras i

tur och ordning av Bellman, vars bacchanaliska

skildring som synes in i minsta detalj ansluter sig

till Hogarths drastiska framställning.

r. 6 179 1; VU: '1793'. r. 14 häl; VU:
'själ'. - - r. 16 skurna; VU: 'böjda'.

r. 12 sömnens roliga gräl el. »stillsamma huvud-

bry » : drömmarna.

S. 137.

r. 3 *Freemans Best; Mas: 'Fremans bäst'; VU:
'Fredmans buste'(!). — r - 6 Svettas; VU: 'Fuktas'.

— r. 8 sajarn ren; VU: 'sejaren'. — r. 1 3 mot

bordets; VU: 'vid bordets'. — r. 1 7 den; VU:
Mer'.

r. 3 Freemans Best. På bordet ovanför den stupade

dryckeshjälten har Hogarth placerat en tobakspipa

i kors med ett flaskliknande föremål, »Det är

säkerligen en vapensköld, som Hogarth upphängt

öfver kadavret. Derjemte ligger ett blad: Freeman's

Best. Detta kunde vara ett tobakspapper: Freemanni

optimum subter solem, eller ett politiskt blad, eller

bägge delarne. Men här ligger det skalkaktigt så-
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som vapnets motto: Friborna Britters summum
bonum — tobak och vin och att — sä stupa!»

(Punsch-sällskapet . . . efter Hogarth, med text efter

C. G. Lichtenberg och Fr. Kottenkamp, Gefle

1847, s - I2 0 — r - 4 Dagas= belyses. —- r. 8

säjarn = visaren pä uret. — r. 10 vicklad= veck-

lad (kring huvudet). — r. 1 1 Bror Bredström.

Förmodligen avses den frän Fredmans Epistlar

bekante Christian Samuel Bredström, 'en Passage-

rare, säg . ej oftare dagsljuset än genom Butelje-

botten'. —- r. 1 2 var riksgäld och credit. Kronans

finanser befunno sig efter ryska kriget i miserabelt

skick, och en månad innan Bellman skrev sin dikt

hade regeringen mäst vidtaga den utomordentliga

åtgärden att på obestämd tid uppskjuta inlösen av

riksgäldskontorets obligationssedlar, varav stora mäng-

der utfärdats under krigsåren. — r. 16 i en grenad,

svart perruque. Den åsyftade synes vara iförd en

s. k. quarré peruk, kännetecknad av en konstmässigt

upplagd dubbellock över den slätkammade nacken.

Detta exklusiva mod hade anor från senare delen

av 1600-t. (Se Gunnel Hazelius-Berg, Peruker och

hårtourer, i Fataburen 1936 s. 103 ff.) — r. 18

punschen, se StU V s. IJ2. — r. 20 Lefrens böld

och lungans qnal. Närmast avses väl »suparlever»

och lungsot.

S. 138.

r. 1 i länstoln han; VU: 'i länstolen'.

r. 14 Uiscoursive— helt apropå. — r. 18 pral,

här— skry t, skrävel

.
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S. 139.

r. 15 er; VU: 'ert'. — r. 22 svarta; VU: 'svarter'.

— r. 23 altid; VU: aldrig'.

r. 1 nattkappa, se StU I s. CVII. — stelnad,

d. v. s. stärkt. — r. 10-12 Jag, med hjessan blottad

och kal, o. s. v.: skalden identifierar sig alltså med
den bakom punschbålen stående mannen på Hogarths

gravyr. — r. 1 4 Med gurgladt svalg, d. v. s. sköljt

av dryckjom; jfr »med smord strupe».

5. 140.

r. 11 Som Norden lugn och frid beredt: anspelning

på freden i Werelä föreg. år.

S. 141.

N:o 64. Vt 95. — Tryckt separat, Albert Bonniers

förlag, Hörbergska boktryckeriet, Sthlm 1846
[utg. av G. O. Hyltén-Cavallius, som felaktigt

antagit, att hs. är egh.]. — (EU 1 s. 301-307.)

Talet har med all sannolikhet föredragits i Augusti-

Orden (se om denna ovan s. 45) på årshögtiden

den 19 aug. 1791, då medlemmarna enl. Dagl.

Alleh. samlades kl. 1 2 middagen på Carlberg

(se ovan s. <)8)}

Början och slutet av skaldesången — de 6 första

och 2 sista stroferna — anknyta närmast till

högtidligheten sistlidna maj, då Gustaf II Adolphs

ryttarstaty upprestes på dåvarande Norrmalms torg
2

.

1 Den 13 och 31 aug. höll sällskapet även sammankomster, enl.

notiser i Dagl. Alleh.
2 Från 1805 benämnt Gustaf Adolphs torg (se bild).
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Av denna nationella ceremoni ger Inrikes Tid-

ningar, 1 6 maj 1791, följ. skildring: »I går,

Middagstiden på Hennes Maj:ts Drottningens Höga
Namnsdag, blef, efter slutad Högmässo Gudstjenst,

Konung Gustaf Adolfs Ärestod til Häst, hwilken

de föregående dagarne ifrån Gjuthuset wid Rännare-

banan 1

blifwit transporterad fram under ställningen

på Norrmalms Torg, där den skulle placeras, genom

en ofwanpå anbragt mechanisk wagn uphissad och

förd på sin piedestal därstädes, hwarefter tecken

gafs til de på Skeppsholmen planterade canoners

lossande, under det Hans Maj: t Konungen, som

ifrån Operahuset af denna förrättning warit åskådare,

behagade på ställningen upträda och i närmare

ögonsigte taga den således lyckligen upresta Minnes-

w ården. » Den av fransmannen L'Archevéque model-

lerade statyn hade dittills vållat många bekymmer:

överdirektören Meyer2
misslyckades nämligen med

gjutningen, som ägde rum redan 1779, varefter

den stora bronsgruppen underkastades en långvarig

efterbehandling av ciselören Adams; dennes arbete

fortsattes ännu sedan statyn blivit rest på Norr-

malms torg, och först den 17 nov. 1796 kunde

själva avtäckningen äga rum. Kungamonumentet

hade då varit under arbete ända sedan 1758, då

1 Rännarebanan låg i kvarteret söder om Hötorget och användes

på 1600-t. bl. a. till kungliga karuseller. 1698 anlades här för slotts-,

byggets räkning ett kronogjuteri, där sedermera Gustaf Wasas, Gustaf Il
j

Adolphs och Gustaf IILs statyer götos. I det mellersta och norra

partiet av den ännu delvis kvarstående gjuthuslängan hade Sergel

sin bostad och atelier från omkr. 1786 till sin död 18 14 (nu v.

Sergelgatan 1). Se E. Leffler, Kungl. Staty bildhuggarebostället vid

Beridarebanan, S:t Eriks årsbok 1930.
2 Se anm. till s. 79 r. 18-21, ovan s. '86.
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kontrakt upprättades med L'Archevéque, och dragit

en kostnad för det allmänna av ej mindre än

1 74 1
92 rdr (A. Lindblom i Nationalmusei årsbok

1923 s. 31 fT.).

Bellmans tal utgör även en hyllning till

Gustaf III med anledning av hans återkomst från

vistelsen i Aachen. Den 25 maj hade konungen

avrest från Dalarö sjövägen till Rostock, och den

3 aug. återkom han till huvudstaden efter att ha

följt samma route på hemresan. Uppehållet i Aachen

under juni och juli angavs officiellt som en bad-

sejour vid de berömda hälsokällorna; i verkligheten

hade resan politisk karaktär och gav Gustaf III till-

fälle att knyta intima förbindelser med de franska

emigranterna och förbereda det drömda korståget

mot revolutionens Frankrike. Den 21 aug., två

dagar efter sammankomsten i Augusti-Orden, firades

monarkens lyckliga hemkomst av Stockholms borger-

skap med en lysande fest i Kungsträdgården, åter-

given av Pehr Hilleström på en oljemålning, som han

förärade sin vän Bellman (se bild StU VI s. 123).

S. 142.

r. 1 Stetit acer in armis JEneas: »Stark stod där

Aeneas och väpnad». Citat från Vergilii Aeneid,

tolfte sången, vers 938-939.

S. 145.

r. 24 * Trots; Vt 95: Trotx'.

r. 2 gyllne stöder: om den 1774 avtäckta statyn

av Gustaf Wasa, se ovan s. J4 f. — r. 11- 12
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Syns präktigt steg för steg pä brustna plankor taga

En ärans högtids-vagn bland linor, spel och hjul.

Gustaf II Adolphs staty transporterades från Rän-

narebanan till torget på en vagn »af Ek och Furu-

wirke med gutne tackjärns hjul» (A. Lindblom,

Fransk barock- och rokokoskulptur i Sverige, Upp-

sala 1923, s. 1 1 o). Kostnaderna för transporten

och upplyftandet av statyn på piedestalen belöpte

sig till 6000 rdr. — r. 14 Sveriges dyra Hopp:

kronprinsen. — r. 1 9 undran= beundran. — r. 22

fleuf= flöjt.

S. 146.

r. 2 en pressad känsla: en tår,
—

r. 7 hästens

ljusa traf= den ljusa hästens trav. — r. 8 Tillis

tropp. I verkligheten hade som bekant Tilly,

den kejserlige fältherren, stupat redan våren före

slaget vid Lutzen. — r. 12 omringad af tropheer.

Den av Sergel skisserade stora trofégruppen och

samme konstnärs framställning av Axel Oxenstierna

och Historien, vilka nu pryda postamentets kort-

sidor, existerade vid denna tid blott i skiss, resp.

modell; de uppsattes på sin plats först 1906. —
r. 1 5 vid harpors skräll och skral, d. v. s. nyckel-

harpors; se härom StU IV s. 239; 'skräll och skrål'

utan nedsättande betydelse. — r. 19-20 din Axel

Oxenstierna o. s. v., se ovan anm. till r. 12. —
r. 21 taukequal: funderingar, tankar. — r. 22-24

At en gäng ögna fä bland lansars skräck och larm

En Bernhard och Baner och Delagardies arm

Med Horn och Torstensson din rika lager höja.
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De av Sergel modellerade medaljongerna på posta-

mentets långsidor föreställa enl. Elers (I s. 172)

»K. Gustaf Adolphs fyra Fältherrar, Grefve Tors-

tensson, Bar. Wrangel, Baner och Königsmark.

Hertig Bernhard af Saxen Weimar var ämad att

uppsättas på Norra sidan af piedestalen; men K.

Gustaf III ändrade detta beslut». Medaljongerna

uppsattes på postamentet först 1792.

S. 147.

r. 16 *Najade; Vt 95: 'Najarde'.

r. 7 lris' späda laga= regnbågen
;

jfr anm. till

s. 113 r. 6, ovan s. 121. — r. 9 Ceres' Söner

= lantmännen. — r. 11 vädrens— vindarnas. —
r. 17 svalg= avgrundsklyftor. — r. 1 9 öppen far,

d. v. s. fåra, farled. — r. 26 Abo = lantman.

S. 148.

r. 16 en sup med droppar, d. v. s. tillsatt med mal-

örtsdroppar. — r. 27-28

huars ljusblå flaggor hänga

Med brutna uddars släp:

de tretungade örlogsflaggorna.

5. 149.

r. 21 *Vt 95 har blott komma efter opp. — r. 24 *Vt

95 saknar skiljetecken efter nit.

r. 2 blick~rblickar. — längst == längst för detta,

längesedan. — r. 10 Re n lyran Amphion mot
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Gudens gaffel sträckt. Amphion— Gustaf III:s chefs-

fartyg, se anm. till s. 56 r. 14-15, ovan s. 66.

Kungen företog i verkligheten överresan med jak-

ten Amadis, emedan Amphion blivit försenad vid

avresan (Hochschild II s. 187). — Gudens gaffel

= Neptuns treudd. — r. 11 Aekens— Aachens.

— skjul, se StU III s. Tj8. — r. 1 5 dem From-

mam= för den fromme. — r. 1 7 källans varma

cider: Aachens varma, svavelhaltiga hälsokällor.

S. 150.

r. 8 *tröstad) Vt 95: 'töstad\

r. 3 blick= blickar. — r. 6 Haga Park. Kungen

hade i dec. föreg. år inflyttat i det nybyggda slot-

tet vid Haga, den s. k. Gustaf III:s paviljong.

Se StU II s. 228. — r. 7 andc-trutna spann:

monarken företog gärna sina resor i halsbrytande

takt. — r. 11 Zions Väktare: prästerna. —
r. 1 1 - 1 6 äro lånade från Bellmans nyårsbetraktelse

i Zions Högtid, Sthlm 1787, s. 19. — r. 22

nigningar= bugningar. - - r. 24 den klara disk=
den ljusa (el. lysande) altardisken, d. v. s. sk ra li-

ket kring altaret.

S. 151.

r. 6-21 Sabbaten helgas En Dödlig till ära etc.

finnes som självständig dikt i ett ms. (egh.) om
1 sid.

1

, som ingått i Adolf Bellmans, sedermera

Isidor Bonniers samling och numera tillhör direktör

1 Med rubriken: Den 14. Maij 1791. wid Kon[u]ng Gustaf
Adolphs Statue.



Gustaf III, visande Gustaf II Adolphs hyst för sin son.

Samtida teckning i sepia. Ur J. T. Sergels samling. National-

museum.
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Erik Wirén, Stocksund (Wrn), samt vidare i EWn
s. 2-3

l
, Rsl 3 s. 59

2
och i Sällskapet Par Bricoles

arkiv, Stockholm (PB) (avskrift av Völschow) 3
.

Första strofen finnes dessutom i en avvikande ver-

sion egh. inskriven av skalden i J. N. Lindahls

Minnes-Bok, s. 142 (Göteborgs Stadsbibliotek), där

den lyder:

Den 15 Maij 1791. klock 11...

Melod af Zander i Musicaliska tidsfördrifwet eller [?]

Alvortij

.

Sabathen firas En dödlig till ähra,

Som för dess dyrckan upoffrat sitt blod

O Gustaf Adolph wij hjertat hembära,

Kring din krönta Ährestod.

Hwad dig, din Ätling Kung Gustaf hembjuder,

tacksama bröst i
4 nordens skygd!

Rättnu Trompeten bland 5 klockorna ljuder,

med ett vivat i Manheims bygd

CMB

—

Carl Michael Bellman

r. 6 helgas; PB: firas. — r. 9 PB: 'Gustaf Adolphs

Ärestod'. — r. 1 3 Till Hjeltens; PB: Vår Hiel-

1 Med rubriken: Då Kung Gustaf Adolphs Statue Blot-
tades den 14 Maji i 7 9 i

.

2 Med rubriken: Impromtue af Hof Secret: Bellman d: 1 5

Maij 1 7 9 1

.

3 Med rubriken: Visa afsiungen den 15. Maij 1791. på
Ericsberg af vice Gouverneuren Brödren Bellman, i raport
af Kung Gustaf Adolphs Statue til Häst, soin samma dag
sattes på Piédestallen.

4 Ändrat från 'for'.

5 Ändrat från Vid' (?);
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tes'. — Till; Rsl: 'som'. — Wm har repristecken

efter r. 13 och 21. — r. 17 sextio; Wrn, Rsl:

'sexti\

r. 2 aldrens högsta mäl= det högsta möjliga an-

tal levnadsår. — r. 6 En Dödlig: Gustaf II Adolph.
— r. 12 hurrande ljuder= ljuder med eftertryck.

— r. 1 4 Armada — krigsmakt, armé. -— r. 1 5 Lag-

rad= lagerkrönt. — r. 18 flenter= flöj ter.
—

cymbaler= bäcken, se StU I s. CXXVI. — r. 20-21

bland Riks- Generaler,

Som en gcing hälsas ned-om din statue!

Om de för statyns postament projekterade medal-

jongerna, framställande Gustaf II Adolphs fält-

herrar, se anm. till s. 146 r. 22-24, ovan s. 14.6 f.

S. 152.

N:o 65. Vf 34 (egh.), EWn s. 13. — (EU 2

s. 217.)

Diktens förekomst i EWn torde ange, att den av-

sjungits vid bordet hos »bryggarkungen » Abraham
Westman Lorenzson d. y., Bellmans myndige vän

och en förgrundsgestalt bland Stockholms roja-

listiska borgare. Till honom och hans krets åter-

kommer StU i en följ. volym. Hovet vistades

under hösten 1791 på Drottningholm; den 16 okt.

var där »Lewer, Cour, Public spisning, som de

föregående Söndagar, och woro de Utrikes Herrar

Ministrar efter wanligheten derwid närwarande

»

(Ceremonimästarens journal. R. A.).
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r. 8 en saknas i KWn.

r. 5 Drottningholm, se StU III s. 174. — x. 6

AÅflnz.r= pukslagarens. — r. 13 blick— blickar.

— r. 14 sucka för= uppsänd en öm välgångs-

önskan för.

S. 153.

N:o 66. Fast C s. 17-23 (med musik), BnKs
1 s. 20-22 (med musik). —- Publicerad av N. Af-

zelius i Stockholms-Tidningen, 24 jan. 1932.

• Omedelbart efter denna hyllningskantat till kungen,

som firade sin födelsedag i Gävle under där på-

gående riksdag, följer i Past C en, likaledes av

Kraus tonsatt, bellmansdikt
1

, som lyder:

Posten rigtigt öpnad blef,

mycket nytt, min nåd at finna

mycket vigtigt at besinna

sen man sista brefvet skref.

Den gudommelige kungen!

ja! jag svär vid carons roor,

jag, jag vist til gefle for

om jag hade mynt i pungen.

Den höge herre, som Bellman här adresserar sig

till och titulerar 'min nåd', är möjligen Gustaf

Mauritz Armfelt (se ovan s. Sy och bild), hans

inflytelserike gynnare vid hovet, vilken spelade

en dominerande roll under riksdagen. Det låter

1 Jämte melodin kommer den att ingå i £n följ. del av StU.
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tänka sig, att även kantaten översänts till Arm fel t,

som väl i så fall beställt den av Bellman för att

bereda monarken en liten musikalisk överraskning

på högtidsdagen. Den mäktige gunstlingen saknade

ej instrumentala resurser under vistelsen i Gävle, att

döma av en samtidas anteckning; Armfelt höll en

tafFel, där »pragt, vällust och högfärd» voro förenade:

»Til taffelmusique hade han 8 tyskar, klädde på det

prägtigaste, med breda silfvergaloner i alla sömmar»

(O. Wallqvist, Minnen och bref, Sthlm 1878,

s. 105). Någon notis om kantatens framförande

den 24 jan. har emellertid ej bevarats. Hos kungen

var kl. V2 5 e - m - *Cour och Publik Spisning»,

och på aftonen hyllades monarken av Gävle borger-

skap med ett grant fyrverkeri utanför slottsfönst-

ren (Inr. Tidn. 3% 1792).

r. 3-6 Bland de hvita tjäll och tak, o. s. v. »Denna

vinter hade det fallit en ofantlig myckenhet af

snö, så att på många ställen under upresan till

Gefle den låg högre än spetsarne af gärdsgårds-

störarne vid landsvägen och i byarne jämnhög
med kroppåsarne af böndernas hus. Kölden var

också ganska sträng. . .»
(J. A. Ehrenström, Hi-

storiska anteckningar, Sthlm 1882, I s. 366). —
r. 13-14

Trompeten redan har

Kring Gefle murar skallat.

Den i Gävle utgivna riksdagstidningen Historiskt

och Politiskt Nytt meddelar den 24 jan., att

riksdagen föreg. dag, genom rikshärolden och ceremo-
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nimästaren von Hausvvolff, »åtfölgd af 2:ne Kongl.

Ordens Härholder, här i Staden Gefle förkunnades,

och framför alla Respectiwe Ståndens Samlings

Rum, samt och i hörnen af Stadens Gator, igenom

Puke- och Trumpete klang högtideligen utblåstes »

.

— r. 19 gl'afueu= svärdet.

S. 154.

r. 6 klara— glänsande. — r. 1 1 en Titi sanna

ära: den romerske kejsaren Titus, »människosläk-

tets älskling « enl. Suetonius. — r. 20 ditt älskade

Haga, jfr anm. till s. 150 r. 6, ovan s. 148.

S. 155.

N:o 67. EJVn s. 21-22 (egh.).

Skålen, som av Bellman inskrivits i Elisabeth

Westmans visbok, har tydligen sänts till Abraham
Westman (se ovan s. 75/) i Gävle. Under den

pågående riksdagen, där bryggarkungen tillhörde

representanterna för Stockholms borgerskap, var

hans namn på allas läppar. Bellmans uppmaning

i dikten, att 'då Ovän nalkas thronen, Kufva den

i Gustafs namn', bör i hög grad ha tilltalat den

hetsigt rojalistiske Westman, vilken bl. a. väckte

stor uppståndelse i Gävle genom att från borger-

skapets klubb köra ut en besökande, som var

adelsman och av Westman betraktades som kunga-

fientlig spion (Adlerbeth I s. 253 not 1). Må-

hända avsjöngs Bellmans sång just på borgerskapets

klubb, där Westman intog en ledande ställning.

r. 9 den, d. v. s. ovännen.
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S. 156.

N:o 68. EJVn s. 22-23 (egh.) — (Strof 1 i

FHS, företalet s. 5.)

Belimans upprörda klagodikt är skriven dagen efter

Gustaf IILs död, som inträffade den 29 mars. Om
stämningen under dessa dagar bland skaldens um-

gängesvänner vittnar vältaligt följ. opublicerade

anteckning av professor Carl Palmstedt, son till

stadsarkitekten Erik Palmstedt. Han skriver: »Jag

erinrar mig dagen efter olycksnatten mellan den

16 och 17 mars 1792, då konungen träffades af

det mördande skottet. Sorg och oro hade spridt

sig öfverallt i Hufvudstaden. Min fader, som tidigt

på morgonen gått ut, kom hem med tårfulla ögon.

Hans sorg delades lifligt af min moder, och snart

infann sig min faders ungdomsvän Bellman. Tårar

och utrop af den djupaste bedröfvelse omvexlade.

Deltagande i den smärtsamma sinnesstämningen

grät också jag, utan att kunna fatta rätta betydel-

sen af min omgifnings oro och grämelse. Långt

efter konungens dödsdag den 29 mars dröjde sorgen

ännu inom mitt föräldrahus, der deltagande vänner

och konstnärer ofta samlades för att begråta den

älskade konungen, den mäktige beskyddaren och

snillrike ledaren af konst och bildning. » (Biografiska

anteckningar af Carl Palmstedt, 1866. Bankdirektör

H. Lettströms släktarkiv, Stockholm.) Om familjen

Palmstedt, se StU VI s. 168 ff.

r. 16 en Niding ilskefull: kungamördaren Jacob

Johan Anckarströrn.
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157.

N:o 6g. Tryckt separat, 4:0, Sthlm 1792, tr. hos

Anders Jacobsson Nordström (K. B.). — (EU 1

s. 308-316.)

En allmän »Klago-Dag» över Gustaf IILs från-

fälle var genom offentligt påbud utsatt till den

6 juni, den avlidne monarkens namnsdag. Augusti-

»Hercules Musagefes, utmärkt genom Harpan och Klubban, var namn-
T kunnig för störa gärningar och för sin kärlek til JVettenskaperne och

de vackra Konsteme.»

C. G. Fehrmans minnespenning över Gustaf IILs död. Detalj ur

kopparstick av M. R. Heland. Ur: Skåde-Penningar öfver . . .

, Gustaf IILs Historia (utg. av B. E. Hildebrand, Sthlm 185$).

Orden (se om denna ovan s. ^5) kallades denna

dag att sammanträd-a kl. 4 e. m. precis »på wanligt

ställe» (Dagl. Alleh. 5/6).. Bellmans av djup be-

undran och oförställd smärta präglade minnestal

befordrades till trycket; enl. uppgift av Sonden

emottogs poemet emellertid »af Hertigen För-

myndaren med mycken köld; upplagan lärer till

det mesta blifvit indragen eller förvandlad till
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maculatur; det är åtminstone nu sällsynt» (Bio-

graphiskt Lexicon, Uppsala 1836, II s. 71).
1

Hertig Carls onådiga inställning har måhända fram-

kallats av några mindre försiktiga maningsord i

talet (t. ex. nederst å s. 161) eller av en del

superlativa uttryck om den döde monarken ('Den

bästa Konungs död, som ännu krona bar' — 'Han

skådat Gustafs sol, hans syn ej mer begär' o. a.)

— man var under dessa dagar säkerligen lyhörd

på högre ort för de oratoriska nyanserna. Anmärk-

ningsvärt nog synes Bellman alltså ha varit en av

de första av Gustaf III:s trogna anhängare, som

drabbades av förmyndareregimens misshag.

Det högstämda minnestalet får i sin senare hälft

(strof 16-31) ett för Bellman särdeles karak-

teristiskt inslag av personlig och åskådlig prägel,

genom att skalden där lagt in en skildring av

hur han själv, i sällskap med maka och son, av-

lägger ett besök i den sorgsmyckade Riddarholms-

kyrkan. Denna hölls tillgänglig för allmänheten

mellan kl. 5 och 8 e. m. fem dagar i följd efter

den kungliga jordfästningen, som ägde rum den

14 maj. Någon av dessa dystra vårkvällar, då

begravningsljusen alltjämt fladdrade under kyrk-

valven och Krans* stora sorgkantat ånyo framfördes,

var det alltså, som familjen Bellman sökte sig väg

till kungatemplet för att bjuda farväl åt den döde

monarken, som så djupt ingripit i skaldens levnads-

öden. Kyrkans dekorering (se bilder) utmålas i

1 Som en bekräftelse på denna uppgift må anföras, att poemets

utkommande av trycket ej synes ha annonserats i tidningarna, vilket

annars var vanligt.



Dekorering i Riddarh o hnskyrkan vid Gustaf HLs begravning den 14
maj 1792.

Kompositionen av C. F. Sundvall (och C. F. Adelcrantz?), skulp-

turerna av J. T. Sergel. Akvarell, trol. av C. F. Sundvall. National-

museum.

26. — Dikter till Gustaf III.



Skiss till dekoration i Riddarholmskyrkan vid Gustaf Ilbs begravning.

Nedanför »ättehögen» skymtar konungens kista. Pennteckning och
lavering i tusch och sepia av J. T. Sergel 1792. Nationalmuseum.
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minnestalet med pietetsfull verklighetstrohet — ett

gott exempel på den minutiösa omsorg, varmed

Bellman utarbetade dikter av detta slag. Punkt för

punkt stämmer hans skildring av sorgeståten med
den utförliga beskrivningen i Inrikes Tidningar

(24 maj; jfr nedan) eller med följ. mer kort-

fattade hos Adlerbeth (del II s. 23): »Kyrkan

föreställde en mörk lund af cypresser, hvarest

grafvårdar voro uppreste öfver en del af Sveriges

störste konungar. Längst fram i koret visade sig en

ättehög, på hvars spets syntes konung Gustaf III:s byst

och Sverige såsom en qvinna vid densamma grå-

tande. På fyra runstenar däromkring voro konungens

förnämsta händelser och gärningar upptecknade och

rostrala kolonner 1
tjente att uppehålla lamporna till

ekläreringen.

»

r. 11 Zions Väktare: prästerna. — r. 1 7 Opp-

täckande hvarann = uppenbarande för varandra.

. 158.

r. 1-4 Den för klagodagen påbjudna högmässo-

texten ur Första Maccabeerboken (kap. 9, vers

20-21), varav dessa rader utgöra en versifierad

omskrivning, lyder i den karolinska bibeleditionen:

»Och alt Israels folck sörgde efter Judas i

långan tijd och beklagade sigh öfwer honom swår-

liga och sade:

Ach at then hielten fallen är, som Israel be-

skyddat och frälsat hafwer.

»

1
rostrala kolonner, prydda med S. k. skeppssnablar (lat. rostruin);

anm. till s. 165 r. 12, nedan s. 165 f.
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r. i 2 Pnkarns— pukslagarens. — r. 17 den bistra

tid: partitidevarvet. — r. 19 Förvirrad af hvems

vald hon skulle sig benåda, väl ung. — oviss om
i vems väld hon (Sverige) skulle överlåta sig.

—
r. 21-24 Hvad mer än stolta steg at målet genast

vinna o. s. v.: statsvälvningen 1772 åsyftas.

5. 159.

r. 7 *0 Gud, vi lafve dig! ej spärrat i Separattr.

— r. 11
*
'Separattr. har blott komma efter 'välde'.

r. 5-8 Hvem mins ej Hjeltens bön o. s. v. Raderna

anspela på konungens framträdande inför ständerna

å rikssalen den 21 aug. 1772; se härom anm. till

s. 58 r. 15-20, ovan s. jo. — r. 8 vällust, här

i bet. av »öm och upphöjd känsla». — r. 9

ordens-bältet : i Augusti-Orden alltså. — r. 1 1 allan

= all; vanlig äldre form i ack. sing. mask. —
konungsligan (med tonvikt på första stavelsen !)

=
det konungsliga, konungens. — r. 17 tvang—
betryck. — r. 18 hvälfver kring— vrider omkring,

sprider. — tvungna == betryckta. —- r. 26 draga=
bära. — r. 27 trumpna= betryckta, dystra.

Se 160.

r. 1 glafveu= svärdet. — r. 1 3 bardalek= v'apen- I

skifte; här åsyftas Gustaf IILs tornérspel (se där-

om StU III s. 191). — sträck. Jfr i sporrsträck,
j

i fullt sträck = i starkaste språng. — r. 20 1kring

Gustavers tron Sophocler, Euripider. Tidens främsta

författare inom den högre dramatikens sfär voro,
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förutom Gustaf III själv, Adlerbeth, Kellgren,

Leopold och Lidner. — r. 2 1 gräl= huvudbry.

161.

r. 1-2

Du som med dristig arm ifrån ett ringa tak

Pålatser reste opp i Gustafs gyllne dagar:

förmodligen avses stadsarkitekten Erik Palmstedt,

Bellmans ungdomsvän Se om honom StU VI s.

168. — r. 5-8

Och du som i ett ler naturens köld och värma

Sä präktigt sprider kring med blundande behag,

o. s. v.: Sergel åsyftas givetvis. — blundande, d. v. s.

slumrande. — r. 1 3 svalg= avgrundsdjup, d. v. s.

det stormande havet. — r. 1 9 hemsk = sorgsen el.

försagd. — r. 21 disk = bord. -— jäfvar— av-

visar, förkastar. •— r. 23 Den Arma = den fattige.

— fast i ett brokigt skört, d. v. s. icke sorgklädd.

162.

r. 21 *trängseln; Separattr.: 'trängsleln'. — r. 24
*Separattr. : 'Et suckande, O Gud - - i hennes bröst

än klandrar'.

r. 4 den din frihet närmast särar: hennes älskade

alltså. — r. 1 3 qualm= tung luft (i folkträngseln).

— r. 15 Hvar ålder hufvud-ijr at dygnets hvila

njuta. Förmodligen menar skalden, att folkmassan

är 'hufvud-yr' över den oförmodade vilodag, som

föranletts av den kungliga begravningen. — r. 19
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i dess gnistrors tramp, d. v. s. bland de nedtrampade

gnistorna från facklorna. — r. 20 Ett tärögdt

Hjonelag: makarna Bellman. — r. 22 Hör Fad-

rens hesa röst. Uttrycket synes bekräfta samtida ut-

sagor om att Bellmans stämma på senare år hade

förlorat sin klang. — trumpna — betryckta. — r. 2 3

Templet: Riddarholmskyrkan. — r. 29 niga, i

äldre språk även — buga sig.

S. 163.

r. 6 en gärd, af träd och grifter prydd: se ovan

om kyrkans dekorering. —
- r. 10 ögats blund—

ögonblicket. — r. 11 sig . . . upptäcker= blir syn-

lig. — r. 13 Sångarn. Solister i den av Kraus

komponerade sorgkantaten (se ovan) voro hrr Kar-

sten och Stenborg, fruar Olin och Muller samt

m:elle Stading. — r. 20 Manheims gamla bygd.

Manheim (isl. Manheimar) som beteckning för

Sverige möter bl. a. i Olaus Rudbecks Atlantica.

Jfr anm till s. 52 r. 5, ovan s. 60.

S. 164.

r. 4 Hvad pränt och ristadt står pä dessa resta ste-

nar. Nedanför den »ättehög», som utgjorde det

dominerande inslaget i kyrkans dekorering, stodo, I

enl. beskrivningen i Inr. Tidn., fyra »Runstenar,
j

uti hwilke woro med Stenstyl ristade de höga

Egenskaper, som prydde Konungens Person, och i

de märkwärdigaste händelser af Des lefnad.» In-

skrifterna på stenarna, som Bellman i de fyra följ.

stroferna troget ansluter sig till, lödo:
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»På den första:

Han upträdde på Sine Fäders Thron, at ådaga-

lägga Saktmod mot djerfhet, Rådighet i allmän

wåda. Nödgad til wärn, helgade Han Segren åt

Fäderneslandet, stadgade Kronans Rätt, Folkets

Trygghet, Rikets Sjelfständighet.

På den andra:

Han upoffrade Sexton sälla år, at i Fredens skygd

wårda Rättwisa, öfwa Mildhet, nära Idoghet,

hägna Wetenskaper, lifwa Konster och Witterhet,

dana Rikets styrka til säkerhet emot anfall dem
Wisheten afwände.

På den tredje:

Krigsäran öpnade ändteligen famnen mot en Ko-

nung af all annan ära redan krönt. Faror om-

hwärfde Honom för at öfwerwinnas; Thronen

skakades för at befästas — Segern slöste Lagrar

åt Hans mod," när Hans hjerta walde Freden.

På den fjerde:

Döden i stormen uppenbart trotsad, träffade Honom
i lugnet med brottets lönliga försåt. Midt i loppet

föll Hjelten; Stor i alla Lefnads skiften, störst i

de swåraste, i döden och när Han saknas. » (Inr.

Tidn.). — r. 6 trug= tvång, hot. — r. 22 För
= före. — r. 23 de, d. v. s. farorna.

S. 165.

r. 3-5 De upprepade parenteserna markera väl in-

skjutna reflexioner av de besökande vid läsningen

av inskriften. — r. 12 Se dessa kölars värn, dem
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tusen bloss uppdaga: »Hela Monumentet uplystes af

Lampor, fastade wid twenne höga Pelare, uppå

hwilka efter forntidens bruk woro i nere rader

fastsatte framstammar af Skepp, til åminnelse af

den ärorika Seger til Sjös, hvarmed Högstsal.

Konungens Krigs-bedrifter slutades.» (Inr. Tidn.)

Jfr ovan s. 161 not. — r. 14-17

Se denna ädla Qiiinna,

Med svenska lejonet för hennas fötter sträckt, o. s. v.

Den skulpturala dekorationen ovanför »ättehögen»

hade utformats av Sergel och bestod av konungens

kolossalbyst, vid vars postament Svea satt sörjande

med det svenska lejonet vid sina fötter. Original-

figurerna, som voro utförda i gips, äro nu för-

komna, men bysten höggs senare i marmor, och

detta exemplar finnes i Nationalmuseum. I museets

sergelportföljer ingå flera skisser till dekorationen;

en av dem avbildas här, jämte en antikiserande

allegori över konungens död, som också utförts

av den store skulptören, vilken i likhet med sin

vän Bellman var en varm beundrare av Gustaf

III. — r. 15 hennas= hennes.

S. 166.

r. 9 brijllar= förbryllar, förvirrar. - r. 21 väd-

rens= vindarnas. -— r. 22 befall— befäl. — r. 28

fridens oljoquist, se StU IV s. 116.

S. 167.

r. 1 mig förläta= anförtro, överlåta åt mig. —
r. 3 At ögats valda blund= aX det utvalda (hög-
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tidliga) ögonblicket. — r. 7 Snille, här närmast

= vitterlekare. — r. 8 stämd, här väl— förstämd,

med dämpad ton. — r. 12 förrad: med tonvikt på
första stavelsen.

S. 168.

JV:o 70. Ett ms. om 4 sid., som ingick i Adolf

Bellmans, sedermera Isidor Bonniers samling, till-

hör f. n. professor Jöran Sahlgren, Uppsala, men
har ej varit tillgängligt för denna utgåva; det är

. tryckt i EU (1 s. 3 1 7-3 1 9), som här följes.

Efter en förberedande sammankomst den 1 1 aug.

»på wanlig tid och ställe» samlades Augusti-Orden

(se om denna ovan s. ^5) till sin årshögtid sön-

dagen den 19 aug. »i Carlbergs Orangerie kl.

precise 9 förmiddagen» (Dagl. Alleh.
11
/s och

l8
/8). — Bellmans skaldesång är skriven på samma

versmått som Fr. Sg nr 32.

r. 6 *enl. ABn; saknas i EU. — r. 14 *brutit-;

EU: 'brutet'.

r. 4-5 Carlbergs Kongl. Orangerie, se anm. till s.

94 r. 2, ovan s. 98. — r. 7 M: B:= Mina
Bröder! — r. 8 Zions gard— kyrkan. Ordens-

bröderna hade tydl. före sammankomsten bevistat

gudstjänsten, närmast väl i Carlbergs slottskapell.

— r. 13 af Lärarns, d. v. s. prästens. — r. 2

1

besvära— betunga.
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S. 169.

r. 4 A^nz^pukslagaren. — r. ii dem hurra

mer ej hviftas. Jfr Fr. Ep. nr 17:

Låtom oss surra,

Med hattarna hurra [=svänga, vifta].

— r. 12 dessa band vid altarborden skiftas. Om
ordensemblemen, se ovan s. 49. — r. 14 Snillets

Bröder, här närmast= vitterlekarna. — r. 1 5 lifs-

behag= Yivs\ust, levnadsglädje. — r. 21 Manheims

gamla bygd, se anm. till s. 163 r. 20, ovan

s. 164.

S. 170.

r. 2 under Höglands flamma. Om slaget vid Hög-
land, se ovan s. 114. — r. 5 JVeptuni Medregent:

hertig Carl. — r. 7 Bekänn= erkänn, förklara

eder anslutning till, giv eder hyllning åt.

S. 171,

N:o 7/. Ett ms. tillhör Sällskapet Par Bricole,

Stockholm (^PB). Vhw D s. 53-55. — Tryckt

(efter Vhw D) i R. Steffen, Outgifna dikter af

C. M. Bellman, Uppsala 1895, s. 51-53.

»Til underdånigaste firande af Hans Kongl. Hög-

hets Hertigens af Södermanland höga Födelse-Dag,

behagade samtelige Ledamöter af Samhället Pro

Patria enhälligt sammanträda i morgon Söndag den

7:de October, kl. 1 til middagen, på wanligt

ställe», lyder ett meddelande i Dagl. Alleh.
6
/io.

Sällskapet firade f. ö. sin stora högtidsdag med att

utdela den sedvanliga silverjetongen med Gustaf



Kommentar

III:s bröstbild till ett stort antal »Tjenstehjon

»

för långvarig och trogen tjänst (Inr. Tidn. 15
/ IO)«

Pro Patria hade 1766 tått sina statuter som

hemligt ordenssällskap; redan 1776 övertog detta

emellertid ledningen av det barnbördshus, som

alltjämt äger bestånd och som med tiden gav

Pro Patria karaktären av ett rent välgörenhets-

samfund; själva ordensinrättningen upphörde så-

lunda 18 14. Sommaren 1 777 hade Bellman strängat

sin lyra vid en insamling bland frimurarbröderna

för »Barnsängs-huset Pro Patria» (Eichhorn II

s. 96); till en nyanläggning för detta gjorde också

augustibröderna sammanskott (se ovan s. 46).

Augusti-Ordens »Öfverste Mästare» A. G. Leijon-

hufvud innehade f. ö. även ordförandeposten i Pro

Patria till sin död 1789, då ledningen av sam-

fundet övergick till en annan av Bellmans höga

beskyddare, Fredric Sparre, förmyndareregeringens

rikskansler, som måhända anmodat skalden att

hålla högtidstalet den 7 okt. 1792. Bellman var

dock ej mer inspirerad av uppgiften än att han i

hyllningen för hertig Carl inryckte tre strofer ur

sitt tal för Gustaf III i Augusti-Orden från före-

gående år, vilka nödtorftigt retuscherades för att

passa in i sammanhanget. (Strof 5-7 motsvaras

sålunda av strof 19, 20 och 16 i det äldre talet;

jfr detta s. 149-150. Strof 5 återgår f. ö. ytterst

på en passus i Bellmans nyårsbetraktelse i Zions

Högtid, Sthlm 1787, s. 19.)

r. 10 maltids-logen: med måltid förenad ordens-

sammankomst.
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S. 172.

r. 1 Vhw D: S: T:'. — r. 15 bloss; Vhw D:
'blåst'. — r. 1 8 ögonblick; Vhw D: ogneblik'.

— r. 22 den Högsta; Vhw D: 'den högste'. —
r. 23 nederböjda; Vhw D: 'nederfälde'.

r. 1 M : B:— Mina Bröder! — r. 2 qual= hinder,

besvär. — r. 3 bedyra: högtidligt framföra. —
r. 5 klar= blank, glänsande. — r. 1 5 längst:

långt avlägsna. — r. 16 min blod: mask. genus

var vanligt på t 700-t. och möter alltjämt i ut-

trycket »väcka ond blod». — r. 17 mitt snille:

min inbillning, »mitt skaldeöga». — r. 24 dyr

= hög, högtidlig, majestätisk.

S. 173.

r. 14 straligtj Vhw D: 'skråligt'. — r. 20 *bar

(så i Vhw D) saknas i PB. — r. 27 dem From-

mom; Vhw D: 'den fromme'.

r. 1 ditt palats: Stockholms slott, dit hertig Carl

inflyttat från Drottningholm den 4 okt. (Inr. Tidn.
8
/io). — r. 4 Hoglands-Hjeltens skal. Om slaget

vid Högland, se ovan s. 114. — r. 5 lagrad=
lagerkrönt. — r. 6 Samvets-man= prästen. -

r. 7 trefna= verksamme. — r. 1 1 Zions Väktare

= prästerna. -— r. 12 / mörka sorge-släp : med
anledning av sorgen efter Gustaf III. — r. 20

bar=g3.v, bragte. — r. 22 nigningar= bugningar.
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— r. 24 den klara disk, se anm. till s. 150 r. 24,

ovan s. 14.8. — r. 27 dem Frommom= för den

fromme.

S. 174.

r. 4 dina nåder— din nåd.

S. 175.

N:o J2. VU 1 s. 354-356, som för denna dikt

tydl. stöder sig; på en numera försvunnen del av

Völscliows bellmanssamling.

Denna hyllningssång till Gustaf IV Adolph, som

följ. dag fyllde 14 år, för med sin bacchanaliska

terminologi tankarna närmast på samkvämen i

Par Bricole (se om detta samfund ovan s. 108).

Att sången verkligen föredragits av Bellman bland

bricolisterna, är så mycket mer antagligt, som

dessa just den 3 1 okt. voro kallade till samman-

träde »på wanligt ställe klockan 6 eftermiddagen»

(Dagl. Alleh. 3V 10)- Omkvädets hänvändelse till

'Apollos Emigranter, Vid er lyras sorgenor' ger en

diskret antydan om att skaldernas trivsel ej var

så stor under förmyndareresdmens ^råvädersda^ar.

r. 1 o er lyras sorgéflor: med anledning av sorgen

efter Gustaf III. — r. 11 mitt krönta sprund,

d. v. s. med blommor krönta. Jfr s. 181 r. 3:

'Och kröna med blommor sitt sprund'.

S. 176.

r. 18 *Konung; VU: 'Kung\ .
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r. 5 Bacchits ned på trappan stiger. De tre föreg.

stroferna synas vara lagda i Bacchi mun. —
r. 8 champagne-vin, se StU V s. 100. — r. 16

förlof= tillstånd.

5. 178.

N:o 73, Ur C. F. Gellerts Fabler, del I, Sthlm

1793. — (EU 2 s. 270.)

Bellmans översättning av den tyske skalden Chri-

stian Fiirchtegott Gellerts populära fab]er utkom

av trycket i slutet av 1793. Dedikationsdikten till

Gustaf IV Adolph åtföljes av ett företal, som är

daterat den 1 no v. 1793, konungens födelsedag.

r. 7 Hans grifte-kärl i Floras gård. På en för-

sättsgravyr till Bellmans Gellert-översättning, sig-

nerad »Masrelier inv. — J. F. Martin se», fram-

ställes Gellerts gravurna, omgiven av en träddunge.

S. 179.

N:o
J/f..

DIGe 5 nr 103, som är en renskrift av

Abr. de Broen, egh. undertecknad av Bellman, och

möjl. utgör den till hertigen överlämnade utskrif-

ten. — Tryckt i Dela-Gardiska Archivet, Lund

1839, XI s. 243-244. — (CU 4 s. 463-464.)

Den sista våren under sitt liv, tiden från början

av april
1

till mitten av juni 1794, nödgades Bell-

man tillbringa i bysättningshäkte i högvakts-

1 Enligt ineddelande av Arvid Stålhane, som funnit intressanta

uppgifter från denna period av Bellmans liv i en av ryttmästarinnan

M. H. von Schnell på Arsta (i Brännkyrka) förd dagbok.
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flygeln vid Slottet (se bild), varifrån denna char-

merande supplik till hertigen-regenten är avsänd.

Skaldens dröm om en sommarbostad pä Drottningholm

tycks dessvärre ej ha blivit förverkligad, utan han

vistades — att döma av ett par i huvudstaden da-

terade skrivelser - - denna sista sommar som vanligt

i Stockholm.
1 Ungefär samtidigt med dikten till

hertigen synes Bellman ha sänt följ. fantasifulla

brev till Hedvig Elisabeth Charlotta, vilket kan

dateras till omkr. den 10 maj: 2

Alldranådigaste Hertiginna ! !

!

o o

Tusende gånger har jag kastat och återtagit Pen-

nan, för at i djupaste underdånighet med En
Skaldesång upwackta Eders KonglJL Höghet: Före-

målet för Svenska Skalders inbildning, då de eldas

at sjunga Hjertat, Fägringen och Majestätet till

ära. Men in nom det rum min warelse beqvämligen

aftynar, händer ej sällan, Allernådigsta Hertiginna!

at Anacreon, den Känslofulla Anacreon, förvånas

mot skymningen vid rytandet af en trampande

Skyltwackt ock En skallande Trompetare som

trummetar3 mig Pennan ur handen.

Ändteligen mot Middags-Solens annalkande Hög-

tid, ser jag Fanorne sänkas, då fältet4 utbreder

Skuggan af Eders Kongll. Höghets dyra Person

1 Atterbom (s. 33) säger visserligen, att »den önskade sommar-
boningen beviljades", men anger ingen källa för denna uppgift.

2
R. A. (Kungl. arkiv: Dr. H. E. Charlotta. Skrifvelser till drott-

ningen.) Ytterst sirlig utskrift (blott namnteckn. egh.) på brevpapper
med guldsnitt. — Brevet publicerat av A. Ahnfelt i Ur svenska

hofvets och aristokratiens lif, Norrköping 1882, V S. 48-49.
3 trummetar = trumpetar.
4 fältet — synfältet.
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och Fröken Dubens skymt,
1

i farten på de glim-

mande gyldene Hjulen. Himmel! i detta vackra

ögnablick, blir Eders KonglJl Höghet hälsad vid

klangen af min Lyra: Hvad min Inbildning är

liflig! — mig tycks, jag redan skönjer May-Stången

Yttre borggården vid Kungl. Slottet.

T. v. högvaktsflygeln, där Bellman var bysatt. Miniatyrakvarell

av Mårten R. Heland 1787. Wicanderska samlingen, National-

museum.

på Djurgårds-Parken, hugnande af Ägg-krantzar,

Glas-Pärlor, Blå-sippor och Bjellror, omgifven af

1
Ulrica Eleonora von Dliben, hertiginnans hovfröken, jfr komm.

till s. 181, nedan s. 180. Hon var enda dotter till Bellmans framlidne

höge förman, ordföranden i direktionen för Nummerlotteriet, presiden-

ten greve Carl Vilhelm von Dtiben, till vilken skalden år 1787 hade
dedicerat Zions Högtid.

27. — Dikter till Gustaf III.
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dansande Ungdom och raglande Spelmänn, — i

Skuggan flägtar Cyrénens vällugtande Grenar, och

Mandelmjölken svalkas i det blommiga Gräset. —
På Vattnet ser jag vimplade Jakter — och hos

de tjocka Tracteurer, Grosseurerne svettas vid du-

kade bord af Disconten.

Emedlertid Allernådigsta Bästa Hertiginna, mot-

tag i nåder denna lilla Bok/ som i all under-

dånighet öfverlämnas; den är Ett Snille- Foster af

Ett Ars möda. Jag utbeder mig i djupaste under-

dånighet, Eders KongliL Höghets nådiga Förbön,

at Hans KonglJl Höghet Regenten, må i nåder

förunna mig En liten Byggning vid Canton på
Drottningholm, 2

för at i stillhet, skild från en

bedräglig Werld, få fullborda de Poetiska och

Musicaliska Arbeten jag har i värket, i Form af

Ett Weckoblad at i Canton utgifvas, pryddt med
Vignetter af Artisster, för at i underdånighet roa

Eders KonglJL Höghet. 3

Jag med min lilla olyckeliga Famille, störtad

af En Ockrare,4 skall ur en liten Pocal af Tenn,

nigande och bugande nedan om den Oppspirande

Pyramiden, där Sveriges Första Skald hvilar, 5

sjunga Eders Kongelige Höghets, Konungens, Her-

tigen-Regentens och Printz Fredrik Adolphs Lyck-

salighet — och Rim skola mig ej tryta.

1 Tydligen Gellerts Fabler i Bellmans översättning, som ut-

kommit i slutet av 1793. Jfr foreg. dikt.
2

Canton, se StU III s. ig$.
3 Denna plan fullföljdes ej.

4 Vice krigsfiskalen Enoch Nobelius, se StU VI s. 200 f.

5 Olof von Dalin, vars gravkulle vid Lofö kyrka, ej långt från

Canton, prydes med en hög minnessten, som Lovisa Ulrica låtit resa.
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Framhärdar i djupaste underdånighet Alldra-

nådigaste Hertiginna

Eders Kongl-i. Höghets

allerunderdånigaste Skald

Carl Mich Bellman:

Hur Hedvig Charlotta ställde sig till Bellmans

sommarplaner, är ej känt. I hennes egenhändiga

räkenskapsbok för 1794 (Kungl. arkiv. R. A.)

påträffar man emellertid den 11 maj föl), anteck-

ning: »Belman Poeten för en Bock[!] — 15

Rdr. » Den godhjärtade hertiginnan var alltså ej

oberörd av »den känslofulle Anacreons » skildring

av sitt olycksöde.

JVorrby, vilken omnämnes som supplikens över-

bringare, är tydligen identisk med skådespelaren

Abraham de Broen, Bellmans gode vän, som med
stor framgång .kreerat Severin Norrbys roll i operan

Gustaf Wasa (se StU VI s. 9/) och vars hand-

stil igenkännes i den bevarade utskriften av dikten

(se ovan). Det var f. ö. inte första gången, som

den impulsive aktören uppträdde som Bellmans

förespråkare (StU VI s. 119). Att familjen de

Broen uppehöll intima förbindelser med Bellman

under bysättningstiden, bekräftas även av ett versi-

fierat tack, som denne från högvakten översände

till skådespelarens maka, »som hade spisqvarter i

Stora Kyrkobrinken och som flera gånger sände

honom mat», enligt en uppgift av Lars Hjortsberg,

som ur minnet nedtecknat följ. strofer från Bellman
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till fru de Broen (Carlén I s. XIX. Jfr StU VI
s, loj o. 140)'.

Rest hafver jag öfver vatten och land
1

Ända till kongl. slottet,

Men af sådan soppa med skeden i hand

Jag aldrig afskummade flottet.

Sådan en grytstek, så mörkbrun och mör,

Med rödbetor friska och klara

Tror jag att knappt med allt konungens smör

Hon någonsin bättre kan vara.

m. m.

r. 6 Regentens: hertig Carls. — r. 7-8

Fastän gallren tungt förfära,

Där min skugga fatt sin plats.

Högvaktsflygeln synes vid denna tid ha inrymt

särdeles osnygga och hälsovådliga lokaliteter, om
man får tro en skildring av Johan Albert Ehren-

ström, vilken inhystes där i dec. 1793, anklagad

för högförräderi liksom Armfelt. »Dit ankommen »

,

skriver han, »blef jag inlåten i ett rum, n:o 6,

öfver högvakten, som korrt förut blifvit utrymdt

af någre för skuld arresterade hoflaquajer, hvilka

der quarlämnat en otalig mängd loppor. Det var

kallt, mörkt och ohyggligt, och der fanns icke en

enda stol eller bord eller säng . . . Jag hade, innan

fängelsedörren igenlästes, begärt, att kakelugnen

skulle eldas och att jag skulle få en stol att sitta

1 Så börjar en känd bröllops^visa från seklets begynnelse; jfr

StU VI s. i98.
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på. Efter en lång stunds väntan bar man ändtligen

in ved, ett nar trädstolar, ett bord och ett tomt

sängställe. Man gjorde upp eld, men kakelugnen

rökte in och röken besvärade mig mycket » (J . A.

Ehrenström, Historiska anteckningar, Sthlm 1883,

II s. 3). — r. 9 Auacreon: Bellman; se anm. till

s. 21 r. 16-17, ovan s. J4. — r. 13 pä Drott-

ningholm: närmare bestämt vid Canton, såsom det

ovan avtryckta brevet utvisar. -— r. 1 5 öm—
ömsint, ömhjertad. -— r. 16 min Hoglands-Hjelte.

Om slaget vid Högland, se ovan s. 114.

S. 180.

r. 9 ca ira, ryktbar fransk revolutionsvisa, vars

början löd:

»Ah! c,a ira, ca ira, ca ira;

Les aristocrats å la lanterne!»

Melodien hade föreg. år varit införd i Åhlströms

samling Musikaliskt Tidsfördrif (s. 69), dock för-

siktigtvis utan bifogad text.

S. 181.

N:o 75. EJVn s. 29 (egh.), Vf 34 (egh. koncept),

Sdn 2 s. 124 (strof 1). — (EU 2 s. 278.)

Denna i hss. odaterade dikt till Hedvig Elisabeth

Charlotta har med all sannolikhet skrivits våren

1794 under Bellmans ofrivilliga vistelse i bysätt-

ningshäktet på Slottet (jfr komm. till föreg. dikt);

anspelningarna på de patrullerande vaktposterna,

på 'fönstrens gallrande jern' o. a. tala sitt tydliga

språk. Tillkomsttiden synes emellertid kunna ytter-
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ligare preciseras. Skalden uttrycker nämligen i första

strofen en önskan om att de posterande krigarna

skola få tillfälle att under festliga former 'Sjunga

vivat gladt kring Cythern* — en nog så uppen-

bar antydan om att man samtidigt firade någon

bröllopshögtidlighet inom kungaborgen. Nu ägde en

mycket celeber vigsel rum på Slottet den 1 8 maj

(Inr. Tidn. 3%), då ståthållaren på Drottningholm

friherre Claes Rålamb äktade hovfröken hos hertig-

innan av Södermanland Ulrica Eleonora von Duben
(jfr om henne ovan s. 775). Från bysättningshäktet

uppvaktade Bellman brudparet med ett tryckt bröl-

lopspoem (inhäftat i KW11 s. 69-72), och av allt

att döma anspela även föreliggande strofer till her-

tiginnan på festligheterna vid de höga kontrahen-

ternas avfärd till Cythere. Dikten torde alltså kunna

dateras till den 18 maj 1794.

r. 4 Bed i Vf 34 ändrat från 'at'. — r. 7 kring

i Vf 34 ändrat från 'för'. — r. 1 4 ögona; Vf 34:
ögonen .

r. 7 Cifthern, Cythera, Afrodites hemvist. — r, 9

gallrande jern=järngaller.

S. 182.

N:o 76. EWn s. 55-57 (egh.). — Tryckt i

R. Steffen, Outgifna dikter af C. M. Bellman,

Uppsala 1895, s. 54-55.

Augusti-Orden (se om denna ovan s. ^5) höll

sitt högtidssammanträde för året »Tisdag den 19
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Augusti kl. 12 middagstiden pä wanligt ställe»

(Dagl. Alleh.
I9
/s). Även den i aug. kl. A e. m.

hade ledamöterna varit samlade (ib. V*)- Bellmans

tal på högtidsdagen utgör troligen hans sista insats

i det rojalistiska samfundet, vars syften han nitiskt

hade främjat under närmare två decennier. Talet

är påfallande kortfattat, vilket torde förklaras av

skaldens ohälsa. Blott någon vecka senare skrivero
han till makarna Kempensköld på Tjälvesta och

omtalar, att han »warit sjuk, eländig af skjörr-

bjugg, och är under Läkares wård» (C. M. Bell-

man, Brev till Tjälvesta, Sthlm 1933). Det led

mot slutet av Bellmans liv, och talet för augusti-

bröderna utmynnar också karakteristiskt nog i en

dödsfantasi:

'När tidens afton nås och stormarna förfära

Och Charon bärgar dig som gammal eller ung/

o. s. v.

r. 9 oss till minnes för tvä krönta Hjeltars dygd:

Gustaf II Adolph och Gustaf III. — r. 13 np-

täcker— röjer, yppar. — r. 14-15

framställs var altar-skrud

At pä sä märklig dag med band och stjernor prydas.

Om ordensemblemen, se ovan s. 4g. — r. 16

den helga Bok: förmodligen ordensstatuterna. —
r. 18-21

Af jämnlikhetens gift vär vandel ej befläckas,

Fast mer, värt blod uprörs mot tidens raseri, o. s. v.
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I Frankrike hade den s. k. grande terreur nått sin

avslutning föregående månad med Robespierres fall.

— r. 21 brand, väl= livslåga, liv.

S. 183.

r. 15 *Kung; KWn: 'Kong'.

r. 2 rolighet= xo, stillhet. — r. 10 fridens oljo-

qvist, sinnebilden för fred, se StU IV s. 116.

S. 184.

N:o 77. Vhw 3 s. 58, Schöm s. 78. — (EU
1 s. 174.)

Sången är odaterad men har — att döma av an-

gränsande dikter i hss. — möjligen tillkommit

omkr. 1773.

S. 185.

N:o j8. Ett egh. ms., möjl. dedikationsexemplar

till Gustaf III, finnes i arkivet på Odensviholms

herrgård och är publicerat av A. Rydström i Bo-

ken om Tjust, Västervik 1925, IV s. 69, och

av R. Ekholm i Bellmansstudier VI, Sthlm 1934,

s. 103-104, som här följes.

Dikten ansluter sig i uppläggningen avsiktligt till

den kända suppliken till Gustaf III (dikt n:o 19

ovan), som på nyåret 1776 beredde Bellman väg

till sekreterartjänsten i Nummerlotterier. Den nya

hänvändelsen till majestätet bör ha tillkommit

senast 1781. Skalden utber sig nämligen här en

s. k. konfirmationsfullmakt på sekreterarebeställ-



Kom men t ar

ningen för egen del och en likadan fullmakt för

sin kollega 'Kammererarn'. I en senare skrivelse

till konungen, föredragen den 18 febr. 1782,

nödgas Bellman emellertid upprepa sin ansökan

för egen del, varvid han åberopar sig på konung-

ens nåd för hans person, »som nu mer och mer

åldras», och dessutom påpekar, att kamreraren C.

Grahn 1
redan för någon tid sedan erhållit sin efter-

traktade fullmakt (Björkman s. 108 fF.). I en

nyssnämnda datum avhållen konselj befallde ko-

nungen, att fullmakten skulle utfärdas och att

Bellman dessutom skulle få sin lön ökad med

125 rdr och hädanefter som sekreterare uppbära

sammanlagt 333 rdr 16 sk. specie. Sistnämnda

summa för i tankarna ett impromtu av Bellman,

som bevarats i avskrift av Völschow (Vhw 6 s.

119) och som skalden torde ha uppvaktat kungen

med just vid detta tillfälle, då det gällde att få

lönen reglerad till sagda belopp. Det återges av

Völschow under rubriken 'Tillfälle är obekant':

Hade jag millioner Livrés,

i min kista och min pung,

skull så sant jag detta skrifver,

allt tillhöra straxt min kung,

men en ting för Barn och maka,

vore
2

underdånigst be,

att i Nåder få tillbaka,

blott trehundra tretti tre.

1 Christian Grahn (f. omkr. 1745, d. 1826) blev slutligen Över-

kommissarie vid Nummerlotteriet och kammarråd.
2

'"'Vhw: 'voro'.
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r. 10 min krantz: lagerkransen. — r. 16 halp=
hjälpte.

S. 187.

N:o yg. Vhw 6 s. 69-70. — (VU 2 s. 147.)

Den lätt raljanta böneskriften till hertig Fredric

Adolph är odaterad: att döma av angränsande

dikter i Vhw har den möjligen tillkommit i början

av 1780-t. De ovan s. 8g omnämnda kupletterna

vid den furstliga nyårsvakan 1783-84 ge ett exem-

pel på att Fredric Adolph vid den tiden använde

sig av Bellmans talanger. Ett bevarat brev från

hertigens mätress mamselle Anne Sophie Hagman
till Bellman (Autografsaml., K. B.) visar, att den

vittre hovsekreteraren ännu 1791 fick fournera

hertigens krets med tillfällighetsverser — i detta

fall måhända avsedda för Adolphsdagens firande på
Tullgarns slott, där mamselle Hagman (se bild)

residerade som värdinna. Brevet lyder:

Tullgarn d: 14. Junii 1791.

Högädle Herr HofSecreterare!

Jag har med mycket plaisir bekommit Ert bref

af den 9: Junii, hwaruti jag finner Er lika be-

nägen att göra menniskor nöijen, som Ni alltid

har gjordt; för hwilket jag bär för Er en efwig

reconnoisence.

Hwad Wisorna widkommer, så skall dependera

helt och hållet af Er sjelf att säga hwad Notor

Ni finner bäst passande; men efter mitt tycke, så

skulle de Noter, som äro marquerade med ett



Anne Sophie Hagman.

•rayyr av Elias Martin. Kungl. Biblioteket.
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Kors, bäst passa att sjunga wid Bordet; och den

andra kan wara utan melodie, ty den ges om
morgon med en Bouquette.

Dessa Wisor tar jag mig den friheten att

wänta med det första, hvaremot jag har äran att

wara, med fullkomlig estime

Högädle Herr HofSecreterarens

ödmjuka tjenarinna

Anne Sophie Hagman.

I epistelns underkant har skalden gjort följ. an-

teckning: »detta bref sätter jag så mycket wärde

pä efter det är skrifwit af En gudinna i skönhet,

wän af Nordens Adonis, och hela hennes warelse

en Festin för mina ögon. Bellman.

»

r. i o koftan= kaftan , den prästerliga vardags-

dräkten. — r. ii kraga= krage, prästkrage. —
r. 13 de lärde Levi Söner, d. v. s. prästerna.
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»Ett Folk med fröjd i dag sin suck till

tronen lyftar» (s. i).

Denna text har sannolikt icke sjungits.

»Vår kärlek faller neder» (s. 2-4).

Melodien är QSdn II s. 5 2) densamma som tidigare

använts till »Kom, sköna källarflickor » (= Fr. Sg

nr 15). Se vidare StU II s. 95-96. Mel. (jämte ack.)

ur Fredmans sånger tryckt i musikbilagan (nr 1).

Samma melodi har givetvis också använts till »Lät

hjertat offer bära» (s. 3). Däremot sjöngs enligt Sdn ll

s. 53 »Sveriges Prinsar och Prinsessor» (s. 3) på
melodien »Himlen hjelpe etc», rörande vilken ingen-

ting är bekant.

»Milda Kung! Nu se vi nog» (s. 5-7)*

»Käre Bröder, Drickom Gustafs skål» (s. 8).

Enligt Sondén IV s. 147 och V s. 255 samt

P. B. -ms. s. 59 har denna dikt samma melodi som

»Käre Bröder, Drickom Mosis' skål» (StU III s. 24)
och »Gubben Jonas, Ängslig, matt och sjuk» (Carlén III

s. 390). Sistnämnda dikt är i P. B. -ms. återgiven,

förenad med en melodi i D-dur P/4), som bär titeln

Menuetto (nr 43). Denna melodi, som antagligen

* Melodi ej bekant.
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icke är autentisk, är här ej tryckt. I Win XIII

s. 80 anges vid »Gubben Jonas ängslig matt och

Siuk» såsom melodi »Kära bröder klart och liufligt»

(Eichhorn I s. 35-36). I BPA s. 110 återfinner man
såväl ifrågavarande dikt som den melodi, vilken

begagnats till densamma och följaktligen även bör

betraktas såsom autentisk melodi för övriga här nämnda
dikter. Den är i förening med »Käre Bröder, Drickom
Gustafs skål» jämte ack. ur Musik till C. M. Bellmans

Samlade skrifter, arr. av J. A. Josephson, Sthlm 1881,

tryckt i musikbilagan (nr 2). Jfr kommentaren rörande

denna melodi i StU III s. 44.

»Bäst, Sverige, du din vanmagt röner» (s. 9)*

»Bonden nu ler åt himmelens skyar» (s. 10- 11).

I BPA s. 1 anges såsom Air ovanför denna dikt

»C 'est la fille å Simonette», varjämte meddelas följande

melodi:

I den tryckta utgåvan av BPA stå ess f g i andra triolen.

Ifrågavarande melodi är (Bagge, Bellmaniana, Sam-

laren 1 88 1 s. 48-49), dock med betydande föränd-

ringar, hämtad från Annette et Lubin av M:me
:
'
:

Melodi ej bekant.
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Favart, Santerre och Voisenon med musik (till största

delen arrangerad) av Blaise (uppf. i Paris f. f. g. 15. 2.

1762; i sv. övers. f. f. g. i Göteborg 7. 5. 1782,

i Stockholm pä Munkbroteatern 2. 5. 1786). Den
förekommer med ovan citerade franska text i 3. scenen.

Flodmark (B. u. s. 102) har återgivit den i dess

originalavfattning. Mel. (jämte ack.) ur Musik till

C. M. Bellmans Samlade skrifter, arr. av J. A.Josephson,

tryckt i musikbilagan (nr 3). Första reprisen av melo-

dien till Fr. Sg nr 57 har viss likhet med nämnda

vådevillmelodi (jfr StU II s. 212-213).

»Utvald af Gud till Sveriges lycka» (s. 12)*

»Så ser du din krona glimma!» (s. 1 3)*

»Gustafs skål! Den bäste Kung, som Norden
äger» (s. 14).

Under benämningen »Gustafs skål» hänvisas (By-

ström, Bellmansstudier, Sthlm 1934 s. 71) ofta mot

slutet av 1700-talet till en mycket spridd melodi.

Belägg för melodiens popularitet ge bl. a. Frithiof

Grönhamn i Högtidstal hållna i Kongl. Musikaliskao o
Akademien ... af Oscar Fredrik, utg. av F. Cronhamn,

Sthlm 1885 s. 122 ff., och Nils Dencker i uppsatsen

Skålarnas musik (Fataburen, Sthlm 1932 s. 31 ff.).

Cronhamn (a. a. s. 122) framhåller, att först 1805

blev den i Musikaliskt Tidsfördrif 1792 s. 11 8-1 19

publicerade sången »O Gud vi lofve Tig» med
melodi efter den engelska hymnen »God save the Ring»

nationaliserad som svensk folksång. Vid en fest på
:,: Melodi ej bekant.

28. — Dikter till Gustaf III.
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Börsen, anordnad av Stockholms garnisonsregementen

nämnda år för att fira Gustaf IV Adolphs och hans

gemåls hemkomst från deras utländska resa, sjöngs

»O Gud vi lofve Tig». Detta var, framhåller han,

strängt taget icke första gången en svensk folksång

utfördes. »Då de kungliga personerna sedermera lem-

nade den ofvan omtalade festen, spelades af regemen-

tenas musik, under ackompagnement af 3 2 kanonskott,

lossade i två omgångar, 'Gustafs skål!', den dittills-

varande brukliga folksången, skrifven för Gustaf III.

Mel., måhända en efterbildning af Gavotte de Vestris,

med hvilken den eger en viss likhet, var på sin tid

mycket populär och tycktes särdeles ha fallit hrr

poeter i smaken, hvarom man lätt kan öfvertyga sig

med en blick i någon handskrifven poemsamling från

slutet af förra seklet, der 'Gustafs skål!' brukar finnas

angifven som 'Air'. . . 'Gustafs skål!' föll icke med
ens ur bruk, oaktat den officiellt antagna 'folksången',

och sjöngs ännu länge i stad och å land. Dessa toner

ljödo, när täckelset föll för tjusarkonungens bildstod

i Stockholm d. 24 jan. 1808. Ännu i dag lär man,

enligt hvad hr J. Bagge muntligt meddelat, få höra

sången i de ryska Östersjöprovinserna» (Cronhamn,

a. a. s. 122-123). Atterbom (Sv. s. o. sk. VI: 1 s. 55)
betecknar den »nuvarande bondbröllopsmarschen». I

mer eller mindre förvanskad form har melodien (jfr

Byström, a. uppsats s. 71) använts till flera sånglekar

(se t. ex. O. Hellgren, Sånglekar från Nääs, Sthlm

1905 s. 54).

Här nedan återges melodien, sådan den är upp-

tecknad i Fr. Akerhjelms handskrivna »Samling af

åtskilliga äldre och nyare Tourer til Contra- och
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Långdansar med Musique til dem, hopsamlade åhr

1785 . ..» (S. 136, K. B.) under nr 139:

Det var (Byström, a. upps. s. 77) den 19 augusti

1772, då Gustaf III genomförde sin statsvälvning,

»som gjorde Gustafs skäl till en sång för hela lan-

det...». I Carl Tersmedens memoarer, i samman-
drag utgivna av Nils Erdmann, Sthlm 191 5 o. f.

V s. 86 flf., gives en beskrivning av hur hastigt sången

vann popularitet alltifrån nämnda, historiskt betydelse-

fulla dag.

Bellman har använt melodien även till andra dik-

ter: »Sverige, sjung!» (s. 15-16), »Sveriges Kung!»
(s. 19-20) — jfr kommentaren härtill och

(Sondén VI s. 367) »Tag ditt glas . . . Vet hut och

skäms, tag ej din grannes!» (Carlén IV s. 223-224)
samt »Mera Vin! Välkommen denna sälla dagen»

(E. Westmans visbok s. 84). Grönhamns förmodan,

att melodien är en efterbildning av Gavotte de Vestris

— ett antagande, som tidigare g] orts av Bagge

CAnm.) — är icke osannolikt. Den företer nämligen

(jfr E. Sundström, Ny Bellmansmusik i Svensk

Tidskrift för Musikforskning, Sthlm 1927, s. 168
och 171) stora likheter med den sistnämnda, vilken

»mot slutet av 1700-talet var allmänt känd och
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förelåg i flera varianter» (Sundström, a. uppsats

s. 168). Den återfinnes »flerstädes i 1700-talets

dansmusik, så exempelvis i S. 136 nr 91 [Åkerhjelms

a. handskr.] med beteckn.: 'Fruarnas lust' och nr 99

'Nya Secten eller Harmonica' » (Sundström, a. uppsats

s. 181). Den kan (Dencker, a. uppsats s. 34) omkr.

1750 ha kommit hit via Paris, där den ryktbare

italienske dansören Gaetano Vestris uppträdde på Stora

operan från 1748. Vestris-melodien förekommer, för-

enad med Bellmans dikt »Ro, ro, ro, Låt skeppet

flyta sakta!» (Carlén III s. 282) i P. B. -ms. (nr 137).

Den återgives här nedan:

é

e==£:
*

0 m •

Dencker framhåller emellertid (a. uppsats s. 34),

att det trots likheten mellan Vestris dans och »Gustafs

skål!» är bäst att lämna frågan öppen »angående

släktskapens beskaffenhet». Med anknytning till Drakes

uppgift (Drake, Anm.), att ifrågavarande Bellmans-

melodi vore en svensk national-melodi, anser han, att

den i rytmiskt hänseende erinrar om en rundamelodi

från 1600-talet (återgiven i a. uppsats s. 30), och

att den »överväldigande popularitet» den ägt hos

allmogen lättast kan förklaras därigenom att den redan

före 1772 varit känd av allmogen som skålstycke.

Dencker menar vidare, att därest gavottmelodien an-
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vänts till »Gustafs skål!», så skulle väl detta ha

blivit omnämnt av Tersmeden, vilken (a a. s. 87)
beträffande melodien endast skriver, att den var all-

mänt känd som » gardies-troupp »

.

Mel. (jämte ack.) ur Musik till Valda skrifter

af C. M. Bellman, arr. av E. Drake I-III, Sthlm

1 836-1 837, tryckt i musikbilagan (nr 4).

»Sverige, sjung! Ditt nit kan ilskan aldrig

svärta» (s. 15-16).

Enligt skillingtryck, Qwäden sjuogne wid olika

tillälien, Sthlm 1772, sjöngos ifrågavarande dikt

och »Gustafs skål! Den bäste Kung, som Norden

äger» (StU VII s. 14) samt »Wåld och Wäld', Och
alt hvvad» — obekant förf. - - »under en och samma
egna behageliga Melodie». Angående melodien, se

ovan.

»Så lyser din' krona nu, Kung Gustaf, dubbelt

dyr» (s. 17).

I fragmentariskt skick (d. v. s. endast de 9 första

takterna) förekommer melodien, förenad med början

av ifrågavarande text, i Musik till Valda skrifter af

G. M. Bellman, arr. av E. Drake, h. III s. 63. Där
anmärkes följande: »Till denna Sång har icke hela

melodien kunnat erhållas » . Varifrån Drake fått

melodifragmentet är ej bekant. Emellertid sjöngs

denna sång synnerligen ofta under slutet av 1700-talet

(jfr kommentaren s. 28), med all sannolikhet just

på den av Drake publicerade melodien. Sedan tycks

den rätt snart ha sjunkit i glömska, då varken Drake

eller Josephson lyckats finna den i sin helhet. I
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P. B. -ms. förekommer dock, i förening med ifråga-

varande text, en fullständig melodi (nr 73, Marcia),

vars 7 första takter nästan helt överensstämma med
den av Drake meddelade melodien. Huruvida här är

fråga om originalmelodien i dess helhet eller om en

senare gjord komplettering, är en fråga, som tills vidare

måste lämnas öppen.

Mel. jämte ack. (ur P. B. -ms.) tryckt i musik-

bilagan (nr 5).

»Ej en nådig Kung misshagar» (s. i8)
:
' :

»Sveriges Kung! Din Lifvakt syns på fältet

tåga» (s. 19-20).

Enligt skillingtryck. Fyra helt nya och märk-

wärdiga krigswisor (Tryckte i år), sjöngs denna dikt

på samma melodi som »Gustafs skål! Den bäste

Kung, som Norden äger» (StU VII s. 14). Angående

melodien, se ovan s. igi.

»Om Ers Maijestät tillåter» (Till änkedrott-

ningen; s. 21-22).

Denna dikt och »Om Ers Maijestät tillåter»

(Till konungen; s. 29-30) kunna ha haft samma
melodi.

»Gustafs bild i dag nu blottas» (s. 23)*

»Den Skatt, som vattnet bär» (s. 24).

Melodien är (JDl Ge 4:0 1:5 nr 14) densamma,

som tidigare använts till Om, Gustaf, du är Kung
:,: Melodi ej bekanr.
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etc. ». Ovanför denna — en dikt som av Eichhorn

(II s. 277) på otillräcklig grund attribuerats till

Bellman — står emellertid i BPA s. 1 endast an-

givet »Air: . . . ... .» Ännu en Bellmansdikt, »Om,
Bacchus, du är gud» (Carlén III s. 410) sjöngs

enligt BPA s. 125 på samma melodi som »Om,
Gustaf, du är Kung».

»Med all den prakt, som Kärlek tågart (s. 25-27)*

»Neptuns svall sig fördelar (s. 28)*

»Om Ers Maijestät tillåter» (Till konungen;

s. 29-30).

Denna dikt och »Om Ers Maijestät tillåter» (Till

änkedrottningen; s. 21-22) kunna ha haft samma
melodi.

»Hafvet squalpar, jorden gungar» (s. 31).

I P. B. -ms. förekommer denna dikt, förenad med
en melodi i G-dur (nr 95); frågan om melodiens

eventuella äkthet måste tills vidare lämnas öppen.

Mel. (]ämte ack.) ur P. B. -ms. tryckt i musikbilagan

(nr 6). I P. B. -ms. anges, att 10 dikter av Bellman

kunna »synges til samme Melodie», d. v. s. den ifråga-

varande. »Imidlertid er det vist blot et Tilfaelde at

ftere af disse Digter, der neppe ere bestemte til at

skulle synges, passé til Melodien». Dikterna äro

följande:

»Om Ers Maijestät tillåter» (StU VII s. 21-22,

29-30).

»I en mörk och sorglig hydda» (Carlén IV s. 272).

* Melodi ej bekant.
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»Modfälld, nedom kungens trappa» (Carlén IV
s. 289).

»Knapt had' krigets blixt och pihlar» (StU VII

s. 43-44)-

»Matt och dufven som en fluga» (StU VII s. 59-60).

»Drottningholm, din pragt förkjusar» (StU VII

s. 56-57).

»Ryktet i min lilla stuga» (Carlén IV s. 304-305).

»Mulen morgon ofta bådar » (Carlén IV s. 225).

»Nyss då morgon-solens strimma» (StU VII

s. 41-42).

»Nyss vid dagens bleka strimma» (Carlén IV
s. 247).

»Sverige, dig förkunnas åter» (s. 32-33).

Denna text har förmodligen icke sjungits.

»Sälla dag, den tj ugu-fj erde ! » (s. 34)*

»På vårt hemman vi sitta glada och fria»

(s. 3 5)-

Eichhorn (II s. 346) har vid denna dikt som

melodihänvisnino Fattio gumma med ' svafvelstickor

och flin ta » (Carlén III s. 343-344); i melodien till

såväl denna dikt som till »Ögonlocken ä' torra,

strupen är mager» (Carlén III s. 192-193) och

»Se på glaset och vigas vid kannbuteljen » (Carlén III

s. 194-195), »ävensom till flera andra», skulle (se

Carlén III s. 192 och 343) återfinnas melodien till

»Väfva vallmar, slå tillsamman». Sondén (V s. 388)
anmärker beträffande denna melodi, som (Sondén V
s. 388) också begagnats till »Min högt ärade kära

* Melodi ej bekant.
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bror registrator» (Carlén IV s. 397), att den »är

allmänt bekant». Vid »Fattig gumma med svafvel-

stickor och flin ta» förekommer i Win VI s. 252 såsom

melodihänvisning »Lyckans stierna fördunklas» (JVln

VII s. 109; möjligen författad av Bellman). Steffen

(Samlaren 1895 s. 165) menar, att Carléns uppgift

angående melodiens samhörighet med »Väfva vallmar»

är oriktig och framhåller, att det här snarare skulle

vara fråga om en melodi, »som nu är känd genom

'Och salig far min han var en vestgöte han, han'

m. fl. » — en hänvisning, som förekommer redan

hos Atterbom (Sv. s. o. sk. VI: 1 s. 55). Att

melodien är en national-melodi — numera kanske

mest känd till texten »Ingefära och pepparrot, falle-

ralla» — påpekas av Drake i Musik till Valda skrifter

af C. M. Bellman, varur mel. (jämte ack.) är åter-

given i musikbilagan (nr 7). Den låter sig utan

nämnvärda modifikationer anpassas till »På vårt

hemman ^vi sitfaj glada och fria».

Emellertid förekommer i P. B. -ms. denna dikt,

förenad med en helt annan melodi i e-moll-G-dur

(nr 120), vilken (Sundström, Ny Bellmansmusik

s. 180) sannolikt är »en äldre svensk folkmelodi». Är

Eichhorns melodihänvisning riktig, har denna sist-

nämnda folkmelodi icke använts till »På vårt hemman

vi sitta glada och fria». Den lyder som följer (ur

P. B.-ms.):
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»Kung! i ditt Hof» (s. 36-37)*

»När glada Vänner råkas» (s. 38)*

»Dagens klarhet sig förbyter» (s. 39)*

»Hafvet svallar, vågen fräser» (s. 40)*

»Nyss då morgon-solens strimma» (s. 41-42)*

»Knapt had' krigets blixt och pihlar» (s. 43
44)*

»Nyss vid solens bleka rand» (s. 45)*

»Hvad glada röster hörs? Hvad andakt, sång

och böner» (s. 46-47).

Denna text har sannolikt icke sjungits.

»Sverige, än din Gud dig vårdar» (s. 48-49).

Denna text har förmodligen icke sjungits.

»I dag för två och tretti år» (s. 50-51)*

»Sverige, Sverige, gläds och sjung!» (s. 5 2)*

»Kom, låtom oss siunga!» (s. 53).

Melodihänvisningen »Angloise» förekommer i Schgm

s. 229 och Sin II s. 94. Ingenting närmare bekant

rörande melodien.

»Sverige, Sverige, märk din lott!» (s. 54).

Denna dikt torde haft samma melodi som den å

s. 52, eftersom strofbyggnaden är densamma.

»Kung Gustaf lefver! Sverige märk» (s. 55)*

»Drottningholm, din pragt förkjusar» (s. 56-

_57)* i"
-

:

'

. f
* Melodi ej bekant.
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Nu denna dagen åtta åhr» (s. 58).

Melodihänvisningen »Menuette» förekommer i Schgm

. 230. Ingenting närmare bekant rörande melodien.

»Matt och dufven som en fluga» (s. 59-60)*

»Förr sjöngs här Louisas ära» (s. 61)*

»Vid Dianas röst i skogen» (s. 62-66)*

»Fast Nordens köld och hvin ur luftens kam
rar rusar» (s. 67-80).

Denna dikt har med säkerhet icke sjungits.

»O, hvad mer än sorglig prakt!» (s. 81-82)*

»Med ett enigt hjerta sjung» (s. 83)*

»Snart vårt timglas är utrunnit» (s. 84)*

»I dessa trädens skygd, vid denna helso-källa»

(s, 85-93).

Denna dikt har med säkerhet icke sjungits,

»Vår frihets fest i dag vi fira» (s. 94 och 100).

I Vhw VI s. 325 anges »Aria: med accompagne-

ment av Zittra» . Ingenting närmare bekant rörande

melodien. Dikten i övrigt:

»Vid dessa strängars ljud k ans hjertats fria

låga» (s. 94-100)

har med säkerhet icke sjungits.

»På denna fest i dag, med bägarn af agat»

(s. 101-104).

Denna dikt har med säkerhet icke sjungits.

:
'
:

Melodi ej bekant.
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»Prydd med den ära» (s. 1105-106).

Det år sannolikt, att denna dikt sjungits på samma
melodi som ett par andra bellmansdikter, nämligen

»Gud han bevara» {Vhw IV s. 105-106) och »Lof-

Öns små vänner» (Vhw IV s. 112-114), ni ed vilka

den ifråga om den metriska byggnaden helt överens-

stämmer. Vid den senare dikten anges i Vhw (IV

s. 112) såsom melodi »Gud han bevara». Något

närmare rörande melodien är icke bekant. Överskriften

Canon tyder på att melodien eventuellt sjungits i

kanonform (i vilken den ena stämman strängt imiterar

den andra i samma eller annat tonläge) ett

antagande, som även har ett visst stöd i den kort-

huggna metriska byggnaden.

»I dag på Ryktets vingar fördt» (s. 107)*

»Så har nu vid Högland, pod Vänner, så skett »

(s. I 08-1 1 o).

Melodihänvisningen Aldra Käraste min, jag kan

eder aldrig förglömma » förekommer i separattrycket,

Sthlm 1788. »Aldra Kåraste min» etc. utgör omkvä-

de t i en annan bellmansdikt, »Beate Marie satt uti

högan lofts bur» (Carlén IV s. 252-254), vars me-

lodi (Sondén VI s. 367) är =, »Herr Peder och liten

Kerstin de sutto öfver bord», varifrån anförda om-

kväde lånats av Bellman. Till sistnämnda bekanta

folkvisa — intagen i Geijer 8c Afzelius, Svenska folk-

visor I-III, Sthlm 1 8 14-18 16 s. 49-56 - hänvisas

vid ännu en bellmansdikt, nämligen »Herr Bacchus

han var en riddare båld» (Carlén III s. 420), ovanför

* Melodi ej bekant.
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vilken i BPA (s. 144) »Liten Kerstin och herr Peder

de sutto öfver bord» anges som Air och därjämte

melodien finns upptecknad:

P '
r" r r r ' r r ef r 1 g JpH r l

ffi'
J J 1^ F-^t/ l i il

Melodien avviker i denna form rätt avsevärt från

den allmänt bekanta version, vari den återgivits i

Geijer & Afzelius a. a., ny uppl., Sthlm 1880, III

s. 17-18, och vilken med smärre ändringar helt låter

sig anpassas till »Beate Marie satt uti högan lofts

bur» (jfr Drakes och Josephsons utgåvor av Bell-

mans musik). Ej heller till texten »Så har nu vid

Högland, god Vänner, så skett» kan användas den

i BPA återgivna melodivarianten. Den vanliga ver-

sionen passar även här med smärre ändringar, dock

förutsatt att de första åtta takterna tagas i repris.

Mel. (jämte ack.) ur Musik till Valda skrifter af

C. M. Bellman, arr. av E. Drake, tryckt i musik-

bilagan (nr 8).

»Dyre Kung, var välkommen nu åter» (s. 111-

112).

Enligt Vhw (IV s. 1 1 7) är melodien densamma

som till »Dyre Kung, våra hjertan inviga» (StU VI
s. 68-69). Angående denna melodi, se StU VI s.



204- Musikkommentar

256-258. Mel. (jämte ack.) ur Envallssons Bobis

bröllopp tryckt i musikbilagan (nr 9).

»Ur en präktig sky och låga» (s. 11 3- 114).

I P. B. -ms. förekommer denna dikt, förenad med en

melodi i C-dur, Andantino (nr 129), vars äkthet

dock är mycket tvivelaktig. Mel. (jämte ack.) ur

P. B. -ms. tryckt i musikbilagan (nr 10).

»Min Sång-Mö, tills i dag orolig och förskräckt»

(s. 115-117).

• Denna text har säkerligen icke sjungits.

»Pomona öppnar oss vårt Tempel, ung och

glad » (s. 1 1 8-1 24).

Denna text har säkerligen icke sjungits.

»O, hvad fröjd, som denna dag» (s. 125-126).

Enligt P. B. -ms. s. 145 har denna dikt »samma
Melodie» som »Håll, sa' Astrild, Eskulap» (Carlén

IV s. 250-251), till vilken i P. B. -ms. finnes en

melodi i G-dur, Vivace (nr 1 1 8), vars äkthet dock

är tvivelaktig. I förening med »O, hvad fröjd» är

ifrågavarande melodi ( jämte ack.) ur P. B. -ms. tryckt

i musikbilagan (nr 11).

»Dyre Kung, välkommen åter» (s. 127-128)*

»Bland det Folk, som trogit hastar» (s. 129)*

»I nödens kulna stund din suck den Högste
hör» (s. 130-131).

Denna text har sannolikt icke sjungits.

:,: Melodi ej bekant.



Musikkommentar 205

»Segrande Furste! Dagen svalckas » (s. 132-133).

Ifrågavarande text med melodi, som Bellman upp-

giver vara komponerad av dåvarande kronprinsen,

förekommer i Musikaliskt Tidsfördrif 1790 s. 107

(jfr s. /J5 f.)- Mel. (jämte ack.) ur Musikaliskt Tids-

fördrif tryckt i musikbilagan (nr 12).

»Hvad gräl om Backii kannor» (s. 134-135).

Enligt E. Westmans visbok s. 1 1 sjöngs denna

dikt på melodi av Gluck. Ingenting närmare bekant

rörande denna.

»Kom, Apollo, gäck din Skald tillhanda» (s.

1 36-1 40).

Enligt Sondén (V s. 397) har denna dikt samma
melodi som Fr. Ep. nr 7. Sondén anmärker att »de

sista tre stropherna hafva dock en annan melodi».

Angående melodien till Fr. Ep, nr 7, se StU I s.

XLVIII-IL. Melodien är i förening med ifrågava-

rande text tryckt i musikbilagan (nr 13).

»Pryd, Stockholm, dina torg, sträck vimplar
och standar» (s. 145-151).

Denna text har med säkerhet icke haft någon

sångmelodi med undantag av de två sista stroferna:

»Sabbaten helgas En Dödlig till ära»

och

»Snart, se'n du förde din stolta Armada»,

vilka enligt E. Westmans visbok s. 2-3 sjöngos på
en »melod-al voctii TM i mussical. tidsfördrifwet » . Lik-
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nande uppgifter i J. N. Lindahls minnesbok s. 142

och Wiréns ms., i vilka, liksom i Rsl III s. 59 och

Vt 95 s. 26, Zander anges som kompositör. I Musi-

kaliskt Tidsfördrif har emellertid icke påträffats någon

melodi av Zander, passande till ifrågavarande texter.

Johan David Zander Q* 1796 i Sthim) var violinist

i hovkapellet (1787 tredje, 1788 andre konsert-

mästare) och orkesterledare vid Stenborgska teatrarna

samt blev känd även som tonsättare, framför allt

genom musik till flera teaterpjäser (bl. a. Kopparsla-

garen, Donnerpamp och Den förförda flickan).

Det må tilläggas, att samma melodi använts (en-

ligt V 2 1 q s. 6 1 , U. U. B.) även till en otryckt

bellmansdikt, »Elfwa, En nummer så sällsynt at

winna» (V 21 q, U. U. B., s. 61-62) samt (E. West-

mans visbok s. 3) till »Boxberg, vi se din hvitmenade

hydda» (Eichhorn II s. 202).

»Då alt på Drottningholm af blixt och facklor

ljungar» (s. 152).

Eichhorn (II s. 217) anger som melodi Fr. Sg

nr 32 — en hänvisning, som tycks basera sig på de

båda dikternas metriska identitet. Till nämnda Fr. Sg

hänvisas även — egenhändigt av Bellman — från

en annan dikt i E. Westmans visbok, s. 16: »I dag

vid glas och sång, och under oskulds yra» (Eich-

horn II s. 220), Ifrågavarande melodi, angående vars

ursprung ingenting är bekant, passar utan förändring

till »Då alt på Drottningholm» etc. Mel. (jämte

ack.) ur Fredmans Sånger tryckt i musikbilagan

(nr 14).
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»Bland de hvita tj all och tak» (s. 153-154).

Musiken till ifrågavarande dikt härrör från J. M.

Kraus, av vilken ett egenhändigt utkast till densamma

förekommer i Bm Ks. I fullständig utskrift finns mu-

siken jämte text — sannolikt autograf av Kraus -

i Vf 37 s. 18-23. Den är efter sistnämnda hand-

skrift återgiven i musikbilagan (nr 15). De första

åtta takterna förete en påfallande likhet med melo-

dien till Fr. Ep. nr 35 (se StU I s. CXXIV-CXXV).

»Redligt känd du til personen» (s. 155).

Som melodi anges i E. Westmans visbok s. 21
o

»Nöjets söner mine wänner», en vid denna tid mycket

spridd dikt, som förekommer i bl. a. Rsl II s. 151.

Melodien har icke påträffats.

»Ögat badar sig i tårar» (s. 156)*

»Från Zions Väktare i deras djupa skrud»

(s. 157-167).

Denna text har med säkerhet icke sjungits.

»Se'n nyss i Zions gård dess portar blifvit

slutna» (s. 168-170).

Endast den avslutande strofen:

»Gustaf, Gustaf är ej mer!» (s. 170)

har sjungits. Som melodi för sistnämnda anges i

Eichhorn I s. 319 »Mel. af kapten Kraak».

»Neptun, höj dig i dag bland kulna vindars

qual» (s. 172-174).
:,:

Melodi ej bekant.

29. — Dikter till Gustaf III.
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Endast den sista strofen:

»Hjertat kan sitt qual ej dölja» (s. 174)

har sjungits. Som melodi för sistnämnda anges i

PH s. 10 och / Ii 1c D s. 55 blott Aria.

»Skuren edra kärl i quall» (s. 175-177).

Ingenting bekant rörande musiken till denna dikt

med undan ta o av de två sista stroferna:o

»Hjertat dig sin dyrkan ger, — Gustaf Adolph,

vid din ära! » (s. 177),

till vilken, troligen använts en melodi ur Fiskarstugan,

nämligen »Hjertat dig sin dyrkan ger, Ögat vill din

fägring gilla», vilken text har samma metriska bygg-

nad, och

»Sjungom, Kamrater, i glädtiga lag!» (s. 177),

till vilken troligen använts en annan melodi ur Fiskar-

stugan, »Kl ingom och sjungom i glädtiga lag ! » (den

metriska byggnaden även här lika). Jfr StU VI
s. 265-266. Mel. (jämte ack.) ur Fiskarstugan tryckta

i musikbilagan (nr 16, 17).

»Min hand upprest vid glömskans flod» (s. 178).

Denna text har förmodligen icke sjungits.

»Eders Konglig Höghet nära» (s. 179-180).

Denna text har sannolikt icke sjungits.

»Bed Bacchus framvältra sin tunna» (s. 181).

Denna text har sannolikt icke sjungits.

:,; Melodi ej bekant.
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»J Gustaf Adolfs namn vårt Samfund njuter

skygd» (s. 182-183).

Denna text har med säkerhet icke sjungits.

»Den gamla Gubben blifver ung» (s. 184).

Ingenting bekant rörande musiken till denna dikt.o o
Melodien till Fr. Sg nr 2 1 skulle med smärre modi-

fikationer kunna användas.

»Med en blek och vissnad lager» (s. 185-186)*

»Om Ers Höghet mig tillåter» (s. 187)*.

Jn.

Melodi ej bekant.
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Förteckning på i kommentaren använda

förkortningar.

(Se ock s. 2-7.)

Adlerbeth— G. G. Adlerbeth, Historiska anteckningar,

ånyo utgivna av Elof Tegnér, I-II, Lund 1892-93.

Atterbom (resp.: Atterbom, Sv. s. o. sk. VI:i)=
P. D. A. Atterbom, Svenska siare och skalder VI :i

(2: a uppl.), Örebro 1863.

Bagge, Anm.= Musiken till Carl Michael Bellmans

sånger, arr, av E. Drake, med anmärkningar om
melodiernas ursprung [av J. Bagge], Sthlm 1881.

Björkman= A. Björkman, Bellmansforskning, Sthlm

1892.

BPA — Bellmans Poetiska Arbeten till är IJJ2 [utg.

av G. E. Klemming], Sthlm 1872.

Carlén == Samlade skrifter af Carl Michael Bellman,

utg. av J. G. Carlén, I-IV, Sthlm [18 5 5-] 1861.

Dalin = A. F. Dalin, Ordbok öfver svenska språket,

I-II, Sthlm 1850-53.

Drake, Anm. = Musik till Valda skrifter af Carl

Michael Bellman, arr. och med anmärkningar av

E. Drake, Sthlm 1836-37.
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Eichhorn = Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny
samling, utg. av C. Eichhorn, I-II, Sthlm 1877.

Elers = ,y. Elers, Stockholm, I-XV, Sthlm 1800-01.

Flodmark, B. u. == Flodmark, Bellmansmelodiernas

ursprung, Sthlm 1882.

Fr. Ep. = Fredmans Epistel.

Fr. Sg = Fredmans Sång.

Gjörwell-Sylwan = En Stockholmskrönika nr C. C.

Gjörwells brev, 175 7-1 778, med en inledning utg.

av O. Sylwan, Sthlm 1920.

Hochschild — Rutger Fredrik Hochschilds Memoarer,

utg. av H. Schuck, I-III, Sthlm 1908-09.

Lewenhaupt = Bref rörande teatern under Gustaf II

L

1788-1792 . Utg. av Eugéne Lewenhaupt. Uppsala

[1891-] 1894.

Modée = R. G. Modée, Utdrag utur . . . Publique

Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner

ock Publicationer . . . [för tiden 1718-94], I-XV +
ett registerband, Sthlm 1 742-1 829.

Odhner == C. T. Odhner, Sveriges politiska historia

under konung Gustaf III: s regering, I-III: r, Sthlm

1 885-1905.

Orrelius = M. Orrelius, Köpmans- och Material-Lexicon,

Sthlm 1797.

P. B. -ms. = den Sällskapet Par Bricole tillhöriga

musikhandskriften med bellmansmelodier; se ovan

s. 9 .
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Sondén = Valda skrifter af Carl Michael Belhnan [utg.

av P. A. Sondén], I-VI, Sthlm 1835-36.

StU = föreliggande Standardupplaga.

Wennerdahl == IV. A. fVennerdahl, Lexicon Mythico-

Historicum, Linköping 1748.

K. B. = Kungliga Biblioteket.

R. A. = Riksarkivet.

S. S. A. = Stockholms Stadsarkiv.

U. U. B. = Uppsala Universitetsbibliotek.
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Register till kommentaren,

Detta register omfattar i regel endast huvud-

orden för varje not. De rent språkliga förklaringarna

ha ej registrerats.

i:

PERSONREGISTER.

Adolph Fredric, //, T2, 13, 14.

Amphion, 66, 147.
Anacreon, 34, 42, 56, 174, 17g.
Anckarström, J. J., 736.

Armfelt, C. G., 83.

Armfelt, G. M., 83, 87, 737, 132
(bild:.

Astrild, 40.

Atle, 60.

Bacchus, 173.
Badin, »morianen», 72 (bild), 74.
Bellman, J. A., 33.
Bellman, Lovisa, 33, 158.

Bergklint, O., 12, 34,
Bredström, Chr. S., 141.

Broen, A. de, 112, 177.

Broen, Maria E. de, 177.

Bäck, C. F., 64.

Carl, hertig, bl. a. 12, 33, 114
(bild), 121, 135, 137, 16g, 174.

Ceres, 37, 147.

Clewberg, A. N., 112.

Dalin, O. von, 42, 33, 74, 126,

176.

Deland, L. A., 68.

Diiben, Ulrica Eleonora von,

173, 180.

Ehrenstrahl, D. Klöker, 8?.

Ekholm, C. H., 118.

Ennes, C. L., 34.
Envallsson, C, 4g. 124.

Eol, 136.

Euripides, 162.

Faunus, 123.

Fischer, A., Q4.

Fleetwood, F. U., 83.

Fredric Adolph, bl. a. 8g, 184.

Fries, N., 22.

Gellert, Chr. F., 173, 176.

Gjörwell, C. C, 23, 43, 133.

Grahn, C, 183.

Greigh, -S. K., 117 (bild), 127.

Grill, C, 103.

Grill, J. A., 103.
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Grip, Bo Jonsson, 78,

Gustaf II Adolph, 74, 742.

Gustaf IV Adolph, bl. a. 128
(bild), 736, 772, 773.

Gustaf Wasa, 14, 20, 33.
Gyllenborg, G. F., 42, 126.

Gyllensvan, F., 43.

Hagman, Anne Sophie, 184
(bild).

Hallman, C. I., 48.

Hedman, A., 130.

Hedvig Elisabeth Charlotta, bl. a.

35, 36 (bilder), 37, 8g, 121,

128, 174, 17g.
Helin, P., 31.
Hilleström, P., 143.
Hogarth, W., 138.

Horn, B., 118, 128.

Horn, C. A. von, 118.

Iris, 41, 121, 147.

Jensen, J., ///.

Jofur, 40, 44, 34, in, 124.

Kristian Tyrann, 16.

L'Archevéque, P. H., 33, 144.
Leijonhufvud, A. G., 48, 170.
Lidner, B., 68.

Lindahl, J. N., 730.

Lindström, M., 4g.
Lovisa Ulrica, 12, 13, 26, 33, 30,

70, 72.

Mars, 60.

Meyer, G., 86, 144.
Myrin, E., 83.

Mörner, Fredrica Hedvig, 72.

Neptunus, 40, 3g, 102, 127, 16g.
Nobelius, E., 176.

Norrby, S., 177.

Oceanos, 83.

Oldenburg, C. E., 120.

Oxenstierna, A., 146.
Oxenstierna, J. G., 127.

Pallas, 118.

Palmstedt, E., 14 (bild), 136
163.

Pilo, C. G., 21 (bild).

Rinke, J. F., 92.

Romanzow, P., 37.
Rousseau, J. J., 122.

Rålamb, C
, 180.

Sabbath, V., 92.

Salomo, 18.

Scheffer, C. F., 36.
Sergel, J. T., 86, 163, 166 (bilder).

Sinclaire, Christina Charlotta,

72 (bild).

Sophia Albertina, 74.
Sophia Magdalena, bl. a.. 36, 63,

104, 112.

Sophocles, 162.

Spalchaver, J. E., 112.

Sparre, F., 8g, 170.

Svea, 166 (bilder).

Tersmeden, C, 21.

Thetis, 36, 736.

Tilly, J. T., 146.

Titus, 133.
Trajanus, 37.

Ugglas, S. af, 48, 77.

Wachtmeister, C. A., 83, 117.

Wachtmeister, G., 83.

Wachtmeister, H. F., 117.

Westman, A., g4, 131, 133.
Widman, P., 31.

Wirsea, Anna Maria, 731.

Wirasus, J. Eriksson, 732.

Voltaire, F. de, 727.

Wrangel, A. J., 773 (bild), 728.

Zander, J. D., 206.
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II.

TOPOGRAFISKT REGISTER.

Aachen, 13, 14.5, 148.

Algier, 128.

Atles ö, 60.

Barthoiomée, gy.

Bisslinge, 33.
»Bäckens värdshus 1

, 64.

Canton på Lofö, 176, 17g.
Carlbergs orangeri, 4g, g8 (bild),

124, 142, 168.

Carlbergs Trädgård, 38, 101
(bild).

Carlskrona, 126.

China lustslott, 74.

Cypern, 38.
Cythera, 180.

Dianas tempel, Carlberg, 101
(bild).

Drottningholm, 66 (bild), 70, 126,

137, 152, 17g.

Eliséen, 121.

Erstavik, 36.
Etna, 104.

Fredrikshamn, 133.

Fredrichshof, 30 (bild), 72.

Gefle, 132.

Gripsholm, 78.

Gustaf Adolphs torg, 142 (bild).

Haga, 148, 133.
Högland, 114, 117, 126, 16g.

Hornsgatan, 14.

Högvaktsrlygeln, 173 (bild), 17S,

17g.

Kanton på Lofö, 176, 17g.
Karlbergs orangeri, 4g, g8 (bild),

124, 142, 168.

Karlbergs trädgård, 38, 101 (bild).

Kina lustslott, 74.

Lofö, 68, 123.

Loka brunn, 23.

Manheim, 164, 16g.

Marocco, 128.

Nannis grund, 127.

Neptunustemplet, Carlberg, 101
(bild).

Norrmalms torg, 142 (bild).

Norrström, 123.

Nyköping, 126.

Odensviholm, 182.

Parola malm, 87.

Riddarholmen, 78.

Riddarholmskyrkan, 138 (bild).

Rännarebanan, 144.

Sabbatsberg, 4g, g2 (bild), 122.

Saint Barthélemy, g7.

Stadshuset, Södra, 4g.
Stor-Kyrkan, j6, 21.

Svartsjö slott, 23 (bild), 72, 74.

Tartaren, 123.
Tetuan, 128.

Tullgarn, 184.

Ulrichsdahl, 36, 112.

Umeå, 83.

Uppsala, gy.

Werelä, 142.

Wrangelska palatset, So.

Väsby, 33.
Äreport vid Hornsgatan, 14

(bild).
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III.

REGISTER TILL ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

»A Midnight Modern Conver-
sation», 13g (bild).

Agat, 110.
Amphion (chefsfartyg), 66 (bild),

Amphions galjonsbild, 66 (bild).

»Anacreontisk yra», 34.
Arrack, 104.

Augusti Orden, bl. a. 45.
Augusti-Ordens minnespenning,

47 (bild).

Borgerskapets militärkårer, 123.

Ca ira, 17g.
Campementet 1773, 32.
Canon (musikterm), 202.

Champagne-vin, 173.
Cyclop, 83.

Cymbal, 131.

Cypress, 122.

Elefantorden, 123.

Farbolan, 38.
Fikonträd, jg, g6, 104.

»Freemans Best», 140.

»Grenad, svart perruque», 141.
Gruvbloss, 85.

»Gustaf Wasa» (opera), 777.
»Gustafs skål», 14, 21, gj.
Götiska Förbundet, Q4.

Hattband, 84.

Hyrvagn, 36.

Klago-dag, 137.
Klock-spel, 13, 3g, 80.

Kluven örn, 127.

Koppympning, 11.

»Krönta sprund», 172.

»Käpp och krycka», 40.

Labyrint, 102.

»Levi söner», 186.

Lur (ropare), 118.

Luta, 32, in.

Marintrumpet, 130 (bild).

Mercurii staf, 20.

Mosler-vin, 111.

Nattkappa, 142.

Nummerlotteriet, 42, 182.

Nyckelharpa, 146.

Oliv, 136.

Oljo-quistar, 123, 166, 182.

Par Bricole, 108, 130, 172.

Parécas, 63.

Peruk, 141.

Porter, 110.

Pro Patria, 170.

Provideur, 111.

Punsch, 141.

Quarter (mått), ///.

Rack (arrack), 104.

Redlige Svenskar, 48.

Riksdagsutblåsning, 103, 132.

Rostrala kolonner, 161.

Slåtter-öl, 31 (bild).

Spel-jagt, 113,

Sponton, 88.
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»Stetit acer in armis /Eneas»,

145-
Stånd-Drabant, 128.

Svenska Akademien, 131, 138

.

Syracusa-vin, 110.

Taffel (bord), 9 6.

Tornérspel, 126, 162.

Trompet-marin, 130 (bild).

Trucko (biljard), 58.

»Wasaorden», kungsslup, 3J.
Westmans porter, 110.

Äreport, 14 (bild).






